FORMA
KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

KOKYBĖS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS
BEI APLINKOSAUGOS POLITIKA
UAB „Vlantana”, teikdama krovinių pervežimo, sandėliavimo ir
logistikos bei vairuotojų mokymo paslaugas, įsipareigoja:
➢

➢

➢

Įmonės vadovybė atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma,
suprantama ir įgyvendinama visų UAB „Vlantana” darbuotojų visuose
veiklos lygiuose, bei žinoma visoms suinteresuotoms šalims.
KOKYBĖS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BEI
APLINKOSAUGOS TIKSLAI

gerinti kokybės integruotos sistemos veiksmingumą ir
rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius; laikytis Lietuvos
Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų
bei sutartinių įsipareigojimų, kuriuos įmonė prisiėmė;
vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją tam skiriant
reikiamus išteklius; užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos
gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą, socialines
garantijas;
savo veikloje naudoti technologijas, darančias mažiausią žalingą
poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos
būklės gerinimo;

➢

sistemingai
planuoti
ir
koordinuoti
efektyvų
įmonės
autotransporto naudojimą, populiarinti ekologiškas transporto
priemones;

➢

organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių
gamtos išteklių naudojimo sistemą, dirbti taip, kad būtų kuo
mažiau atliekų ir organizuoti antrinį jų panaudojimą;

➢

ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybę ir supratimą,
kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik
bendra įmonės, bet ir jo asmeninė pareiga;

➢

kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją,
iniciatyvą ir skirti tam būtinus išteklius;

➢

taikyti technines naujoves, įrengiant darbo vietas ir parenkant
darbo bei apsaugos priemones;

➢

informuoti visuomenę apie UAB “Vlantana” veiklą ir pasiekimus.
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kūrybinę
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➢ užtikrinti, kad metinis vidutinis įmonės
užkrovimas sudarytų ne mažiau nei 90 proc.;

valdomų

sandėlių

➢ užtikrinti, kad įmonės transporto valdymo sistemoje būtų vykdoma
visų įmonės automobilių stebėsena, naudojant į juos įdiegtas degalų
panaudojimo efektyvumą didinančias ir išmetimus į atmosferą
mažinančias pagalbines priemones;
➢

1/10 padidinti esamą vairuotojų skaičių, tokiu būdu užtikrinant
galimos paslaugų teikimo plėtros amortizavimą ir vairuotojų rezervo
neturėjimo rizikos valdymą.

