
MAN-GEN-0000-PHI-0003 

 

ПОЛИТИКА 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО 
БЕЗОПАСНОСТТА И 
СИГУРНОСТТА
Политиката на „Дитсманн“ относно безопасността и сигурността се фокусира върху премахването на 
опасностите, намаляването на рисковете и създаването на безопасна и сигурна работна среда чрез прилагане 
на предпазни мерки и чрез увеличаване на защитата на служителите и оборудването.  

„Дитсманн“ се ангажира със следното: 
 
По отношение на безопасността: 

 Да се стреми да постигне нулево равнище на злополуки при всички дейности на дружеството; 

 Да насърчава културата на безопасност, при която всеки допринася за постоянното усъвършенстване 
и при която ръководството носи отговорност за безопасността; 

 Да консултира и комуникира директно и открито с всички служители и друг персонал, участващ в 
дейностите на „Дитсманн“, предлага съвети и насърчава най-добрите практики за операциите и 
работните обекти; 

 Да създава готови планове и процедури за интервенция, които ще позволят бърза и ефективна реакция 
при различните видове събития, които може да възникнат. Тези планове и процедури да се изпитват 
редовно чрез провеждане на тренировки за действия при злополуки и се актуализират според нуждите; 

 Да насърчава обратна връзка относно злополуките, включително във връзка с избегнати близки до 
злополука ситуации, за да се подчертаят (потенциалните) рискове и последствия; 

 Да гарантира, че всички служители получават редовно подходящо обучение за изпълнението без 
рискове на техните задачи. 

По отношение на сигурността: 

 Да извършва всички операции, свързани със сигурността, в пълно съответствие с националните и 
международните стандарти и при спазване на принципите на правата на човека; 

 Да изпълнява специализирани програми за служителите във всички обекти по света за да се гарантира 
поддържането на най-високите нива на сигурност; 

 Да насърчава културата относно сигурността и осведомеността сред всички служители на всички 
равнища в рамките на дружеството. 

И в двете области: 

 Централизираният екип на „Дитсманн“ за управление на кризи да поддържа и редовно да актуализира 
плановете за действие, които се прилагат в случай на извънредни ситуации; 

 Да гарантира, че политиките и практиките на подизпълнителите относно безопасността и сигурността 
са на същото равнище като тези на „Дитсманн“; 

 Да гарантира пълно съответствие с правните и клиентските изисквания; 

 Да създава и прилага процедури за управление на риска, които са в съответствие с международните 
стандарти, приложими за сферите ѝ на дейност; 

 Да извършва редовни специфични проверки и прегледи за оценка на своята безопасност, да провежда 
мониторинг на своите системи за сигурност и да определя необходимите ресурси за постоянното 
подобряване на системата за управление.  

Тази политика е сведена до знанието на и се отнася за всички служители и изпълнители, работещи от името 
на „Дитсманн“.  

 
Peter Kütemann 
Основател и президент 
януари, 2020 г. 
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