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Vedení společnosti vědomo si své odpovědnosti týkající se ochrany životního prostředí se
rozhodlo trvale zlepšovat svůj vliv na životní prostředí a přijalo následující zásady
environmentálního chování, které jsou směrodatné a musí být integrovány do činnosti všech
pracovníků společnosti:
Politika ochrany životního prostředí (environmentu) je integrovanou součástí celkové
firemní politiky TESing TP komplet s.r.o. a určuje zásady společnosti jako celku ve vztahu
k životnímu prostředí. Vzhledem k zaměření činnosti společnosti je naším prioritním cílem
monitorovat prostředí a environmentální aspekty a jejich případné dopady a preventivně
působit na povědomí pracovníků společnosti, aby svou činností nezpůsobili havárii, která by
mohla mít významný vliv na životní prostředí.
Při prosazování firemní politiky dbáme, aby při všech činnostech bylo neustále
zlepšováno a preventivně chráněno životní prostředí jako základ života, za předpokladu
ohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů.
Nad rámec základní vize společnosti TESing TP komplet s.r.o. je důvodem zavedení
politiky ochrany životního prostředí snaha vyjít vstříc našim zákazníkům, zprůhlednit
naše chování v této oblasti a všeobecná snaha o zlepšení a zkvalitnění služeb v rámci
zavedení systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 jako dvou rovnocenných veličin.
Dodržování platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí České republiky a
Evropské unie je samozřejmým požadavkem jak v činnosti celé firmy, tak jejího každého
zaměstnance. Společnost se současně zavazuje k plnění i jiných požadavků souvisejících
s ochranou životního prostředí Nad rámec požadavků stanovených environmentální
legislativou je snahou společnosti a každého zaměstnance usilovat o neustálé zlepšování
ekologického profilu společnosti a klást důraz zvláště na prevenci znečištění.
Dopady všech činností, tzn. současných i budoucích, jsou přezkoumávány z pohledu
vazby na životní prostředí. Snahou je preventivně eliminovat a korigovat možné rizika, za
použití dostupných moderních technologií.
Ve všech podnikových činnostech musí být dána přednost preventivním přístupům.
Každé riziko ohrožení jakosti a životního prostředí jsou pracovníci povinni neprodleně řešit,
popř. hlásit svému nadřízenému.
Základem ochrany životního prostředí je uvědomění zaměstnanců formou zvyšování jejich
kvalifikace, pravidelným proškolováním a vzděláváním. Zajištění ochrany životního prostředí
závisí na každém zaměstnanci, k tomuto účelu musí být všichni zaměstnanci informováni
a této environmentální politice, přijímaných cílech a cílových hodnotách týkajících se jejich
pracoviště, o požadavcích péče o životní prostředí vztahujících se k jejich pracovišti,
možných enviromentálních rizikách vztahujících se k jejich činnosti atd.
Neustále zkvalitňujeme komunikaci a spolupráci s příslušnými úřady státní správy a
veřejností.
Vysoké nároky na jakost a ekologii musí být uplatňovány na dodavatelské organizace
a zároveň budou námi podněcováni k uplatňování takových přístupů, které budou
minimalizovat nežádoucí vlivy na životní prostředí.
Za účelem bezpečné manipulace, užívání, odstraňování nebo využití po ukončení životnosti
je nutné zajišťovat dobrou informovanost zákazníků o námi dodávaných produktech.
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