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Konpainiaren jarduerak garatzen parte hartzen duen ororen segurtasuna eta osasuna, lehentasun estrategikoa dira 
Nortegas-entzat.

Nortegas-ek jarduera guztietan segurtasunaren aldeko kultura sartu eta sendotzeko konpromisoa hartzen du bere gain 
–enplegatu, zerbitzu-emaile eta hornitzaile guztien parte-hartze eta esku-hartzeaz–, baita kultura hori enpresaren jardueren 
garapenen xede direnen artean sustatzekoa ere.

Nortegas-en konpromisoa

Laneko segurtasun eta osasunaren aldeko kultura etengabe indartzea da Nortegas-en enpresa-kudeaketaren erabakia. 
Horretarako, sentsibilitateak garatu, nahiak sakondu eta beharrezko baliabideak jarriko ditu, hauek lortzeko:

- Lan-giro segurua eta osasungarria bermatzea. Horretara moldatzeko, legeria bete egingo da.

- Enplegatuei jarduerei datxezkien arriskuen gaineko prestakuntza eta informazioa ematea eta segurtasun-arauak bete 
  behar direla jabearaztea.

- Instalazioak eta ekipamenduak babestea eta, horretarako, teknikarik onenak hartzea, aldi berean, lan-prozedurak 
  ikuskatzen eta eguneratzen, enplegatuek, zerbitzu-emaileek eta gure azpiegituretara kanpotik etor daitezkeenek izan 
  ditzaketen arriskuak ezabatu edo gutxitzearren.

Nortegas-eko enpresen zerbitzu eta produktuen kalitatearen barruan dago segurtasuna.

Laneko segurtasun eta osasunari dagokienez, segurtasun-politika eta etengabeko hobekuntzaren eraginkortasuna 
lortzeko, kudeaketa-maila guztiek esku hartu beharko dute eta enplegatu, zerbitzu-emaile, hornitzaile eta interesdun 
guztiek lagundu beharko dute. Horiek horrela, Nortegas-ek zerbitzu-emaile guztiei eskatzen die politika horren oinarri 
diren printzipioekin bat datozen jardunbideak har ditzatela.

Ezein egoerak edo zerbitzu-premiak ez du justifikatzen pertsona baten bizia arriskuan jartzea.

Segurtasun eta osasuneko praktikaren jarraibideak NORTEGASen

Segurtasuna —hots, laneko segurtasuna, higienea eta osasuna— Nortegas-eko enpresen jardueraren zati da, eta erabaki 
guztietan adierazten da, hala nola, proiektuan, eraikuntzan, ustiapenean, langileen kudeaketan, hornikuntzetan, 
bezeroekiko harremanetan, hornitzaileekiko harremanetan eta, oro har, jendearekiko harremanetan.

Segurtasuna jarrera eta nahia da —norberaren jardueraren alde—, eta hori, aldi oro, lege-betekizunak eta prozedura eta 
arau aplikagarriak betetzen berresten da, baita hori hobetzeko ekimen eta ekarpenean ere.

Erantzukizun hierarkikoari datxekion osagaia da segurtasuna, eta horri dagokio arautegia aplikatzen dela bermatzea, 
konpromiso pertsonal nabaria eta etengabea onartzea, enplegatuen prestakuntza eta informazioa sustatzea eta lana 
garatzen den ingurua kontrolatzea.

Aldi oro, edozein egoera dela eta, enpresa orok bere jardueren kudeaketa bere gain hartzen du, "zero istripu" helburu 
izanda, segurtasunaren kudeaketa etengabe hobetuz eta aurrera egiteko helburu zehatzak zehaztuz.
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Lanak egitean izan beharreko segurtasuna lortzeko, arriskuen azterketa sistematikoa egin beharko da, eta azterketa 
horretan langileek eta horien ordezkariek esku hartu beharko dute, baita, hala balegokio, zerbitzu-emaileek ere, lana 
prestatzean, arrisku-egoera guztiak identifikatu eta tratatzearren, arriskua onargarria izan dadin. Hortaz, lanen bat 
segurtasunaz egiterik ez badago, geldiaraziko da edo ez da egingo.

Intzidenteak –istripuak eta ia istripuak– modu sistematikoan ikertu eta aztertuko dira, eta horietatik ikasbideak aterako 
dira, berriz gerta ez daitezen. Azterketa hori funtsezkoa da laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen prebentzioa 
etengabe hobetzeko.

Laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia duen gai bati buruzko kezkaren bat jakinarazten duten edo ia istripu 
batean parte hartzen duten enplegatuen kontra ez da akziorik hasiko, nahita legez kontrako ekintzaren bat egiten ez 
badute behintzat edo segurtasun-arautegi edo prozeduraren baten dolozko hausterik ez badago.

Segurtasun- prozedurak etengabe eguneratuko dira, arriskuen eta arautegi aplikagarrien arabera.
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