შპს «ბათუმის ნათობტერმინალი»

პოლიტიკა ხარისხის, ეკოლოგიის, შრომის დაცვისა და
საწარმოო უსაფრთხოების სფეროში
თავისი საქმიანობის პროცესში, რაც მოიცავს ნედლი
ნავთობის,
ნავთობპროდუქტებისა და გათხევადებული
ნახშირწყაბადიანი
აირის
გადატვირთვას,
ბათუმის
ნავთობტერმინალი ხელმძღვანელობს უსაფრთხო სამუშაო
პირობების, გარემოს დაცვისა და მოსახლეობისადმი
პატივისცემის უზრუნველყოფის პრინციპით, ყველგან,

დანიშნულება
წინამდებარე პოლიტიკა
ტერმინალის მთელ
საქმიანობაზე ვრცელდება, ის
შეესაბამება კომპანიის სხვა
პოლიტიკებს და წარმოადგენს
ჩვენი მართვის სისტემის
განუყოფელ ნაწილს.

ჩვენ ვცდილობთ დავიკავოთ დარგის წამყვანი პოზიციები და მდგრადი და
სტაბილური განვითარების მიღწევის მიზნით, საკუთარ თავზე ვიღებთ შემდეგ
ვალდებულებებს, რაც ბათუმის ნავთობტერმინალის ყველა თანამშრომელზე,
მენარდესა თუ ქვემენარდეზე ვრცელდება.
ამასთან ჩვენ:
 ინტეგრირებული მენეჯმენტის სისტემის შენარჩუნება, მუდმივი
 ვითვალისწინებთ ყველა
გაუმჯობესება და ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება
დაინტერესებული მხარის
საერთაშორისო სტანდარტების ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS
მოთხოვნებს;
18001:2007, ISO/TS 29001:2010 მოთხოვნათა შესაბამისად.










კომპანიის საქმიანობის განხორციელება საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობის და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების
შესაბამისად.
მომსახურების გაწევა, რომელიც პასუხობს ან აღემატება ჩვენი
კლიენტების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებს.
ეკოლოგიური ასპექტების, საფრთხეებისა და რისკების სისტემატური
იდენტიფიცირება,
მათი მართვის და შემცირებისკენ მიმართულ
ღონისძიებათა განხორციელება.
თანამედროვე ტექნოლოგიების და საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვა,
საწარმოო
სიმძლავრეების
და
ბიზნეს-პროცესების
გაუმჯობესების, განვითარების და შენარჩუნებისათვის.

 ვახორციელებთ ფართომაშტაბიან
ბუნებისდაცვით საქმიანობას,
რომელიც მიმართულია გარემოზე
ისტორიული და მიმდინარე
ფაქტორების უარყოფითი
ზემოქმედების შერბილებისკენ;
 შრომის დაცვას და პროფესიულ
უსაფრთხოებას განვიხილავთ,
როგორც ჩვენი საქმიანობის
განუყოფელ ნაწილს.

აუცილებელი მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების დროულად და ეფექტურად შემუშავებისა
და რეალიზაციის მიზნით, გარემოს დაბინძურების წყაროებისა და ობიექტების მდგომარეობაზე სისტემატური
დაკვირვების განხორციელება.
კომპანიის ყველა სამუშაო ადგილზე შრომის დაცვის და საწარმოო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაცვის მუდმივი
კონტროლი, დაზიანების ან თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარების გაუარესების გაფრთხილების
მიზნით.
კომპანიის მთელი პერსონალის ჩართვა ინტეგრირებული მენეჯმენტის სისტემაში, მათი პასუხისმგებლობის და
უფლებამოსილების განსაზღვრა და მოცემული ინფორმაციის დაყვანა თითოეულ თანამშრომლამდე.

ჩვენ, ბათუმის ნავთობტერმინალის უმაღლესი ხელმძღვანელობა, პასუხისმგებელნი ვართ შესრულებული სამუშაოს
ხარისხზე და ვიღებთ ვალდებულებას მუდმივად ვაუმჯობესოთ კომპანიის მუშაობის შედეგიანობა და ეფექტურობა
ხარისხის, ეკოლოგიის, შრომის დაცვისა და საწარმოო უსაფრთხოების დარგში.
პრაქტიკულ საქმიანობაში მუდმივად ვახდენთ ჩვენი პოლიტიკით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
დემონსტრირებას, რაც ბათუმის ნავთობტერმინალის უკეთესი რეპუტაციის მიღწევის, ხარისხის, საწარმოო
უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის სფეროში კულტურული დონის ამაღლების გარანტია.

