
 

Політика у галузі охорони праці, техніки безпеки й 

охорони навколишнього середовища 

Arawak Energy 

Ця політика компанії Arawak Energy (Arawak) спрямована на досягнення найвищих стандартів управління у 

галузі охорони праці, техніки безпеки й охорони навколишнього середовища (ОП, ТБ і ОНС) в усіх наших 

роботах, на захист здоров’я і безпеки нашого персоналу, підрядників і громад там, де ми здійснюємо свою 

діяльність, і незаподіяння шкоди навколишньому середовищу. Компанія Arawak встановила наступні критерії 

для досягнення завдань нашої політики. Ми будемо: 

 

• Відповідним чином доводити цю політику до відома усіх працівників і підрядників, а також  зовнішніх 

зацікавлених осіб, у тому числі партнерів за спільним підприємством. 

 

• Дотримуватися усіх чинних національних правових норм там, де ми здійснюємо свою діяльність, і 

керуватися міжнародними передовими методами роботи і стандартами діяльності, з урахуванням 

конкретної ситуації, в усіх наших починаннях. 

 

• Забезпечувати високий рівень ефективності у галузі ОП, ТБ і ОНС, який підтримується відповідною 

організаційною структурою і сильним видимим керівництвом.  

 

• Доводити функціональні обов’язки у сфері ОП, ТБ і ОНС до відома усього персоналу і навчати його 

відповідно до посадових функцій.  

 

• Забезпечувати, що всі ризики у сфері ОП, ТБ і ОНС визначаються, оцінюються, ефективно управляються 

і контролюються.  

 

• Ставити на меті мінімізацію впливу на навколишнє середовище, збереження біорізноманіття, тим самим 

зберігаючи вигоди для громад, які забезпечує місцева екосистема. 

 

• Гарантувати наявність програм охорони праці і промислової безпеки для захисту працівників від 

небезпек, які виникають у нашому робочому середовищі.   

 

• Оперативно звітувати і розслідувати усі нещасні випадки, інциденти і потенційно небезпечні випадки і 

гарантувати поширення інформації про набутий досвід і впровадження відповідних заходів по всій 

організації. 

 

• Вести і регулярно перевіряти регламенти дій у разі виникнення надзвичайної та аварійної ситуацій. 

 

• Ставити цілі і задачі роботи у сфері ОП, ТБ і ОНС, як всередині компанії, так і з нашими підрядниками і 

партнерами за спільним підприємством, у відповідних випадках, і регулярно контролювати показники 

роботи. 

 

• Застосовувати систему постійного покращення наших показників у сфері ОП, ТБ і ОНС. Ми будемо 

оновлювати цю політику шляхом проведення періодичних переглядів і оцінок її на відповідність і 

будемо повідомляти про такі оновлення, коли вони матимуть місце.   

• Ми визнаємо, що жодна діяльність не є настільки важливою, щоб її не можна було виконати безпечно, і 

ми заохочуємо усіх наших працівників і підрядників ставитися до техніки безпеки серйозно, зупиняти і 

повідомляти про дії, котрі порушують техніку безпеки. 

Ця політика поширюється на весь штат і підрядників Arawak в усіх наших роботах і втілюється через нашу 

систему управління охороною праці, технікою безпеки, охороною навколишнього середовища і соціального 

захисту. 


