
 

V1_2022-03-10 
 

 
PROTECȚIA LA LOCUL DE MUNCĂ 
 

SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA LA LOCUL DE MUNCĂ 

HomeSiguranța la locul de muncă 

Grupul Eckerle se angajează să ofere un mediu de lucru sigur și sănătos angajaților săi și 

tuturor părților ale căror interese sunt afectate de compania noastră. Considerăm siguranța 

la locul de muncă o valoare importantă a companiei care trebuie încorporată în toate 

aspectele activităților noastre. 

Managementul eficient al muncii și al sănătății 

Integrăm obiectivele de securitate și sănătate în muncă în toate nivelurile activităților de 

afaceri pe care le desfășurăm. Conducerea și toți directorii sunt responsabili de prevenirea 

accidentelor și a bolilor profesionale. Evaluăm în mod regulat implementarea la nivel de 

întreprindere a liniilor directoare și succesul sistemului nostru de management. 

Locuri de muncă sigure și sănătoase 

Angajaților companiei li se asigură locuri de muncă care promovează siguranța și sănătatea. 

În proiectarea locurilor de muncă și a proceselor de lucru, luăm în considerare cele mai 

recente descoperiri din domeniul cercetării. Acordăm importanță sporită designului 

ergonomic al locurilor de muncă. 

Angajați implicați 

Dorim ca toți angajații să contribuie în mod vizibil și activ la îmbunătățirea continuă a 

performanței noastre în materie de siguranță la locul de muncă. Acționăm responsabil în 
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conformitate cu propriile noastre reglementări care se extind adesea dincolo de prevederile 

legale. Prin informații regulate, instruire și dezvoltare profesională continuă, încurajăm 

expertiza și conștientizarea angajaților noștri în ce privește siguranța la locul de muncă în 

toate domeniile companiei. 

Măsuri preventive 

Cât despre siguranța la locul de muncă, ne străduim să atingem obiectivul de zero accidente 

sau boli profesionale. 

Atingerea acestui obiectiv este un factor crucial în drumul nostru spre o performanță de 

afaceri remarcabilă. Ne protejăm angajații de pericolele de sănătate prin măsuri preventive 

extinse. Oferim asistență de urgență eficientă și integrată în toate locațiile în care ne 

desfășurăm activitatea. 
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