YIT Integrētā kvalitātes, vides, arodveselības un darba
drošības politika
YIT LATVIJA SIA galvenā darbības joma ir mājokļu būvniecība. Augstas kvalitātes nodrošināšana, kā arī ētisku un ilgtspējīgu darbību
īstenošana attiecas arī uz mūsu partneriem un apakšuzņēmējiem.
Kvalitātes vadības nodrošināšana ikvienā būvniecības un pakalpojuma sniegšanas procesā ir mūsu priekšnoteikums. Kvalitāte aptver
visu projekta dzīves ciklu, sākot no klientu vēlmju izpratnes un uz klientu orientētu projektu izstrādi līdz viennozīmīgai īstenošanai,
savlaicīgai un nevainojamai piegādei un ekspluatācijai, kā arī lietošanas norādījumiem. Tādēļ mēs ar augstu atbildības sajūtu sekojam
ieviestajai Kvalitātes pārvaldības sistēmai atbilstoši ISO 9001.
Mūsu mērķis ir vadīt procesus, nodrošinot kvalitātes, vides un darba drošības saistību izpildi, kā arī nepārtrauktu darbības un vadības
sistēmas pilnveidošanu. Mūsu mērķi ir saistoši mūsu partneriem un apakšuzņēmējiem.
Lai darbiniekiem nodrošinātu nozarei atbilstošus darba un arodveselības apstākļus, kā arī, lai sekmētu saudzīgu izturēšanos pret
apkārtējo vidi, atbilstoši ISO 45001 un ISO 14001 standartu prasībām ir izstrādāta un ieviesta integrēta vadības sistēma, kuras galvenie
uzdevumi ir:
• Ievērot uzņēmumam saistošo vides, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu, iekšējo standartu un ieinteresēto pušu
prasības;
• Veikt būvniecības procesa kontroli, administratīvi organizatorisko vadību, pielietot kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus, lai
novērstu darbinieku ievainojumus un veselības pasliktināšanos;
• Sistemātiski izvērtēt vides aizsardzības prasību ievērošanu būvniecības objektos, rezultātus reģistrēt E-Barometer sistēmā, indekss
95%. Pēc iespējas optimālāk izmantot enerģijas un dabas resursus, veikt aktivitātes trokšņu, atkritumu, blakusproduktu un
piesārņojuma samazināšanai;
• Sistemātiski izvērtēt darba drošības stāvokli darba vietās, būvniecības objektos, rezultātus reģistrēt WS-Barometer sistēmā, indekss
96%.
• Pastāvīgi atbalstīt darbinieku apmācību, attīstību un motivēt viņu iniciatīvu, kā arī veicināt sadarbības partnerus ievērot darba drošības
un apkārtējās vides aizsardzības prasības, nodrošinot viņiem brīvu un atklātu pieeju informācijai par viņu pārziņā esošajiem vides un
darba drošības aspektiem.
Uzņēmuma vadība uzņemas pilnu atbildību, lai integrētā kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošuma politika tiktu saprasta un
ieviesta visos uzņēmuma līmeņos. Šīs politikas īstenošana un sistēmas nepārtraukta attīstība ir katra uzņēmuma darbinieka pienākums.
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