MEGAT – výroba z plastů Zlín spol. s r. o., K Pasekám 273, Zlín
POLITIKA ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Firma byla založena v roce 1992 se zaměřením na zpracování plastů technologií vytlačováním.
Následující rok byla spuštěna vlastní výroba. V roce 1995 byla výroba přesunuta do vlastních
stávajících prostor.
Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem. Snažíme se tedy nabídnout rychlé a dobře
zvládnuté řešení požadavků za použití kvalitních základních surovin a moderních technologických
postupů. Nabízíme konkurenceschopné ceny a včasné dodávky jsou samozřejmostí.
V naší společnosti jsme zavedli managerský systém řízený podle požadavků normy ISO 28000, který
se zavazujeme soustavně zlepšovat. Řízením a monitorováním klíčových procesů společnost
zajišťuje, že naše služby a zboží si udržují stabilně vysokou kvalitu, kterou naši zákazníci očekávají.
Soustřeďujeme své úsilí zejména tam, kde můžeme ovlivnit kvalitu našich služeb a zboží s důrazem
na bezpečnost dodavatelského řetězce.
Vedení společnosti MEGAT, spol. s.r.o. se zavazuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

neustále udržovat a zlepšovat efektivnost systému managementu bezpečnosti v souladu s
požadavky normy ISO 28000,
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zboží,
vypracovávat, pravidelně přehodnocovat a naplňovat cíle, úkoly a programy managementu
bezpečnosti s přihlédnutím k požadavkům zúčastněných stran a na možné bezpečnostní hrozby
a rizika,
monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika s cílem eliminace jejich možného vlivu
na společnost,
trvale zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců v oblasti profesionální a v oblasti
kvality poskytovaných služeb, životního prostředí, bezpečnosti při práci a managementu
bezpečnosti,
komunikovat se státní správou, samosprávou a všemi zúčastněnými stranami a vyměňovat si
zkušenosti ve sféře managementu bezpečnosti,
při managementu bezpečnosti uplatňovat preventivní opatření a tímto předcházet možným
bezpečnostním ohrožením,
provádět činnosti v souladu s právními normami, předpisy a dalšími požadavky, které jsme se
zavázali plnit.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti MEGAT, spol. s.r.o. Vedení společnosti
se zavazuje, že bude vytvářet potřebné zdroje, poskytování všestranné podpory a zajišťuje
pracovníkům vzdělávací aktivity potřebné k realizaci této politiky.
Politika managementu bezpečnosti je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní
seznámeni všichni zaměstnanci.
Ve Zlíně, 20. 2. 2019

