Política de Saúde e Segurança
A gestão da Saúde e Segurança da ComLink Equipamentos Eletrônicos é realizada
com conhecimento, disciplina e comportamento preventivo. O foco são as pessoas envolvidas nos processos produtivos, mas os valores são estendidos a todos presentes nas
áreas da empresa. A vida, a integridade física e a saúde são as maiores prioridades em
todas as situações por isso a empresa se empenha constantemente em efetivamente aplicar regras e boas práticas de segurança, ergonomia e proteção. Nossa meta é obter ZeroAcidentes e Zero-Afastamentos por motivos relacionados ao trabalho.
Todos, do corpo Diretivo, Gerencial e de Profissional da empresa, assumem os seguintes compromissos:
•

Garantir a gestão dos Perigos e Riscos à Saúde e Segurança através de sua identificação, avaliação e controle;

•

Estabelecer objetivos e metas visando a prevenção de todos os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, monitorando resultados e buscando a melhoria contínua;

•

Construir e disseminar a cultura de Saúde e Segurança como Valor através da liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância compartilhada;

•

Garantir a gestão do conhecimento e da rotina de trabalho por meio do estabelecimento, cumprimento, e treinamento nos padrões e análise de riscos;

•

Identificar, relatar, investigar e tratar as anomalias e acidentes para evitar repetições;

•

Assegurar a qualquer executante o direito de não realizar ou de interromper qualquer atividade em que seja identificado qualquer risco;

•

Desenvolver ações que assegurem o cumprimento da legislação e de outros compromissos de Saúde e Segurança subscritos pela empresa;

•

Assegurar que os padrões de emergência estejam atualizados e testados periodicamente;
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•

Assegurar a competência profissional através de ações educacionais e avaliação
de desempenho para garantir a aptidão para o trabalho;

•

Assegurar que o direito coletivo prevaleça sobre o individual com o compromisso
de que cada um que acessar a área da empresa somente execute suas atividades
em condições físicas e mentais adequadas.

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
A saúde e o bem-estar dos nossos profissionais é uma prioridade. Por isso a
ComLink Equipamentos Eletrônicos promove ações de saúde e segurança buscando manter um ambiente de trabalho agradável e produtivo. Com metas de Zero Acidente e ZeroAfastamentos visamos também prevenir doenças ocupacionais e incentivar um estilo de
vida saudável, promovendo o bem-estar dos profissionais tanto no trabalho quanto em suas
residências.
O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança tem como propósito criar padrões e
rotinas para garantir os termos da Política de Saúde e Segurança. Esse sistema está alinhado aos padrões da empresa que visam manter a estabilidade da produção, com reduzida variabilidade dos processos. Dessa maneira, busca-se eliminar ou minimizar os riscos
de saúde e segurança bem como os impactos ambientais das operações. Além disso, esse
modelo de gestão proporciona também maior qualidade dos produtos e serviços para clientes internos e externos.
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