ÅFs hälso- och
säkerhetspolicy
ÅF-koncernen åtar sig att tillhandahålla en arbetsmiljö
som är säker och hälsosam för alla medarbetare,
samarbetspartner och andra.
ÅF-koncernen åtar sig att tillhandahålla en arbetsmiljö som är säker och
hälsosam för alla medarbetare,
samarbetspartner och andra.
ÅF-koncernens systematiska hälsooch säkerhetshantering gör det möjligt
att identifiera och minska hälso- och
säkerhetsrisker och gör det lättare
att införa förbättringar på området
säkerhet och hälsa.
På så sätt säkerställer man efterlevnad
av gällande lagstiftning och normer
rörande hälsa och säkerhet,
ÅF-koncernens krav och alla andra
kriterier för hälsa och säkerhet som
organisationen följer.
Öppen rådgivning och kommunikation
med ÅFs medarbetare, samarbetspartner och andra intressenter främjas
för att säkerställa att all relevant
information inkluderas när man fattar
beslut som påverkar förhållandena
på arbetsplatsen.
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Information om samt utbildning
och fortbildning i policyer för och
förfaranden inom hälsa och säkerhet
inom ÅF-koncernen tillhandahålls för
chefer och medarbetare. Alla intresserade parter har tillgång till denna
hälso- och säkerhetspolicy.

Alla ÅFs medarbetare är ansvariga
för att se till att hanteringen av
hälso- och säkerhetsfrågor fungerar
inom alla delar av verksamheten. Det
är ett krav att alla ÅFs medarbetare
och samarbetspartner följer alla
hälso- och säkerhetspolicyer och
förfaranden och rapporterar osäkra
förhållanden.
Medarbetarna får den utrustning som
krävs för att utföra sina arbetsuppgifter
på ett professionellt och säkert sätt.
Alla medarbetare har befogenheten
att stoppa arbetet om det föreligger
någon typ av hot relaterat till säkerheten eller operativ risk.
ÅF-koncernen är fast beslutna att
kontinuerligt förbättra hälsa och
säkerhet genom att sätta upp tydliga
och mätbara mål.
Andra metoder för identifiering och
införande av förbättringar på hälsooch säkerhetsområdet är intern revision,
riskgenomgångar, övervakning samt
rapportering av olyckor och tillbud.

Medarbetare som bidrar till förbättringar får erkännande och belöning.
Hälso- och säkerhetspolicyns relevans
och tillämplighet ses över i enlighet
med ledningens översynsförfaranden.
En kritisk faktor för verksamhetens
framgångar är hälsa och säkerhet för
alla som arbetar inom ÅF-koncernen
och för koncernens räkning. Vid frågor
som rör denna policy ska man kontakta
ÅF-koncernens kvalitetschef.

