Πολιτική Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία και έχει
θέσει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εργαζόμενους - Πυροσβέστες,
συνεργάτες και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα μπορούν να επηρεαστούν από τις εργασίες της. Για την επίτευξη
του πιο πάνω στόχου η Υπηρεσία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
στην εργασία σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική
δομή της Υπηρεσίας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη
αποτελεσματικότητα στην ανταπόκριση επεισοδίων και προσφορά υπηρεσιών που καλείται να ανταποκριθεί.
Για επίτευξη του σκοπού αυτού η Υπηρεσία έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:
 Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος και την εξάλειψη των
συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραστηριότητες με μη αμελητέα πιθανότητα
αρνητικών επιπτώσεων, σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών (εντός Πυροσβεστικών Σταθμών, Σχολής
Π.Υ., Τμημάτων, Μηχανουργείου) και λήψης αποφάσεων στην ιεραρχία της Υπηρεσίας.
 Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού/ των Πυροσβεστών σε θέματα
που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική
προσπάθεια πρόληψης, προστασίας και εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας εντός των
χώρων εργασίας (εντός Πυροσβεστικών Σταθμών, Σχολής Π.Υ., Τμημάτων, Μηχανουργείου) και
κατά την ανταπόκριση σε οποιοδήποτε είδους επεισόδιο ή προσφορά υπηρεσιών.
 Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση όλων των εργασιών, εντός και εκτός των χώρων
εργασίας, δίνοντας προτεραιότητα και μεγάλη σημασία στην Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων,
συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών έτσι ώστε να διεξάγει όλες τις δραστηριότητες της
χωρίς ατυχήματα.
 Την πλήρη συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς κατά
τη διοίκηση επεισοδίου.
 Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στην χρήση
μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, στη χρήση χημικών ουσιών και στη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων και συνεχή ευαισθητοποίηση του σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
 Την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των
επαγγελματικών κινδύνων και λήψη αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και προστασίας.
 Τη διάθεση στο προσωπικό και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, όλων των
απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης τους στη χρήση,
φύλαξη και συντήρηση τους, για την διεκπεραίωση της εργασίας τους χωρίς ατυχήματα. Στην
Υπηρεσία όλο το προσωπικό έχει την ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και
προφυλάξεις για την ασφάλεια και υγεία τόσο των ιδίων όσο και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων
τα οποία μπορεί να επηρεαστούν από τις εργασίες της Υπηρεσίας μας.
Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας έχει την ευθύνη για γνωστοποίηση των ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων
και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας της.
Η τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αναμένεται να οδηγήσει:
• στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων
• στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων
• στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αποτελεί θέμα
πρώτης προτεραιότητας.
Με στόχο την υποστήριξη αυτής της στρατηγικής και διατηρώντας την ηγετική θέση μας στην
ανταπόκριση επεισοδίων και προσφορά υπηρεσιών, εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας,
ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους νόμους και κανονισμούς της
κυπριακής νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά, όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, συντελούν στην επιτυχή πρόληψη εργατικών ατυχημάτων,
τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν μια συλλογική και
ολοκληρωμένη προστασία.
Η πολιτική της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακολουθείτε συνεχώς
έτσι ώστε να παραμένει σχετική και κατάλληλη για την Υπηρεσία.
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