
 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ 

ΕΡΓΑΙΑ 
 

Η εηαηξεία VOICETELEMEDIA κε ζηόρν ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία εθαξκόδεη έλα Σύζηεκα 
Δηαρείξηζεο ηεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ OHSAS 
18001:2007. 
 

Η Αζθάιεηα θαη ε Υγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε πξόιεςε ησλ αηπρεκάησλ απνηειεί πξσηαξρηθό ζθνπό θαη 
επζύλε ηεο Δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. Ελέξγεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ, πξνεγνύληαη 
όισλ ησλ άιισλ ελεξγεηώλ.  
 
Πεδίο Εθαπμογήρ 
 

Τν Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ηεο Yγείαο θαη Aζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία ηεο εηαηξείαο θαιύπηεη ηελ: 

 
Παποσή Τπηπεζιών Call Center (Ειζεπσόμενερ – Εξεπσόμενερ), Δημοζκοπήζειρ, SMS,  

Ησογπαθημένα Μηνύμαηα, Σηλεγπαμμαηεία, CRM 
 
θαη ζρεδηάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηεο Εηαηξίαο θαη ηηο Ννκηθέο θαη Καλνληζηηθέο 
Απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο Ειιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 
 

Η Πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζε ζέκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο απνζθνπεί ζηελ: 
 

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηξίησλ, π.ρ. πειαηώλ 
 Σπκκόξθσζε κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη άιιεο απαηηήζεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία 
 Σπζηεκαηηθή αλαγλώξηζε ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε ή κείσζε ησλ 

θηλδύλσλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 Εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζην επηζπκεηό επίπεδν πνηόηεηαο κε κεδεληθά αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνύο ή 
θαηαζηξνθέο ζηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

 Ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζέκαηα Υγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία. Ξεθάζαξε αλαθνξά θαη θαηαλόεζε όισλ ησλ επζπλώλ ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο 

 Εμαζθάιηζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε θαηλνύξγησλ ηερλνινγηώλ θαη κνξθώλ ειέγρνπ 
ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ 

 Εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κέζσλ (εμνπιηζκό, έληππα, εθπαίδεπζε θιπ.) θαη δηαδηθαζηώλ γηα 
ηε ζέζπηζε, αλαζεώξεζε θαη επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ γηα ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ 
Εξγαζία 

 
Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο ηεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαηά ην πξόηππν OHSAS 
18001:2007, ε εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο επζύλεο ηεο απέλαληη ζηνλ άλζξσπν θαη δεζκεύεηαη γηα ηελ πηζηή 
εθαξκνγή ησλ απαηηνύκελσλ θαλνληζκώλ ηνπ Σπζηήκαηνο.  

 
Η Πνιηηηθή γηα ηελ Υγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία ηεο εηαηξείαο απνηειεί κηα δέζκεπζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο 
εηαηξίαο γηα: 

 ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ θαη ηε δηαξθή βειηίσζε 
ηεο επίδνζεο ηεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία 

 ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ ηζρύνπζα Επξσπατθή θαη Εζληθή Ννκνζεζία θαη άιιεο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία 
 
Η Πνιηηηθή γηα ηελ Υγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία ηεο εηαηξείαο, εγθξίλεηαη θαη αλαζθνπείηαη θαηά ηελ 
εηήζηα αλαζθόπεζε από ηε Δηνίθεζε. 
 
Η παξνύζα Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο, εθαξκόδεηαη θαη ζηεξίδεηαη 
από θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο. 
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