ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το ανθρώπινο δυναμικό της και
την άμεση ανάγκη για λήψη μέτρων Ασφάλειας και Υγείας, απαιτείται η εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου κάτω από τον έλεγχο του Διευθυντή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λειτουργού Ασφάλειας και των Αντιπρόσωπων
Ασφάλειας σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Το Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας εφαρμόζεται εντός των χώρων εργασίας
(Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Τμήματα της Υπηρεσίας), όπως προνοεί η Κυπριακή
Νομοθεσία και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Βάση του Νόμου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, το Σύστημα
Ασφάλειας και Υγείας έχει σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και
ευημερίας των προσώπων στην εργασία σ’ όλους τους τομείς δραστηριότητας και
την προστασία οποιονδήποτε άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την
ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες των εργαζομένων στην εργασία.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων εντός
των Πυροσβεστικών Σταθμών καλύπτεται από τη Εθνική Νομοθεσία (εξαιρούνται
Ασκήσεις) και εκτός των Πυροσβεστικών Σταθμών δεν εφαρμόζεται η Νομοθεσία
(υπόκειται σε “εγγενείς δραστηριότητες”), αλλά οφείλει η Υπηρεσία να ακολουθεί
εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας
των Πυροσβεστών, όπως προβλέπεται μέσα από τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες και
την εφαρμογή των κανονισμών Διοίκησης Επεισοδίου.
Η λειτουργία του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
 εφαρμογή πολιτικής και στρατηγικής για το Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας
 διαχείριση κινδύνου σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο
 δημιουργία κουλτούρας ευαισθητοποίησης στον κίνδυνο εντός της Υπηρεσίας
 θέσπιση πολιτικής και δομών εσωτερικού κινδύνου για όλα τα τμήματα της
Υπηρεσίας (Πυροσβεστικούς Σταθμούς, Αποθήκη, Μηχανουργείο, Σχολή και
Αρχηγείο της Π.Υ.)
 σχεδιασμό και ανασκόπηση των διεργασιών ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου
 συντονισμό των διαφόρων λειτουργικών δραστηριοτήτων οι οποίες παρέχουν
οδηγίες σε θέματα διαχείρισης κινδύνου εντός της Υπηρεσίας
 προετοιμασία αναφορών σε θέματα κινδύνου και προώθηση προς τη Διεύθυνση
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία είναι μια συνεχής διαδικασία. Η βελτίωση των
επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας και η διατήρηση τους, η εκπαίδευση και ενημέρωση
όλων των εργαζομένων και η καλλιέργεια συνείδησης ασφάλειας και υγείας στην
εργασία
χρειάζονται
όραμα,
μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό
και
συνεχή
παρακολούθηση.

