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OMSA METAL olarak faal halde olduğumuz; Geçici kenar koruma güvenlik bariyerleri, telekomünikasyon metal
bağlantı kutuları, gres pompası aksamı tasarımı, üretimive satışı kapsamı dahilinde;

Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenIiğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekIi araçları
noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda "önce güvenlik" ilkesine
inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabllmesi için tüm ça|ışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
kurallara kesinlikle riayet edecekierdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğinive sağlığınıtehlikeye sokacak kadar acll
ve önemli değildir.

o Ülkemizdeki veya çalışıIan ülkeIerdeki yürürlükte bulunan tüm İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun
hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) ulus|ararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere
uymak,

o Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı
oluşmaması yönünde çaba göstermek,

o Standart gereklilikIeri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlamak,
o Personellerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimlerini düzenli ve eksiksiz almasını ve bilinçlenmesini sağlamak,
o İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler

geliştirme k,

o İş sağlığı ve güvenliğl faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapmak ve
tehlikeleri minimlze etmek,

o Aciİ durum planı ve bu plandaki görevlere yönelik ekipler oluşturmak ve ekiplerde bulunan personellere görevleri
konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlamak,

o İş kazalarının önlenmesine yönelik ramak kala durumlarını iyi değerlendirmek ve önlemlerin zamanında alınmasını
sağla ma k,

o İş kazalarına sıfır hedef koyarak emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak,
o Tüm çalışmalarını lSO 45001-:2018 yönetim sistemi kapsamında yürütmek,
o Saha denetimleri yaparak tespit edilen risk ve tehlikelerin zamanında ortadan kaldırılmasını sağlamak,
o Kişisel koruyucu donanımların zamanında-eksiksiz teminini sağlamakve yapılan işe göre kullanımını denetlemek,
o Periyodik taramaların ve iç ortam ölçümlerinin zamanında yapılmasını sağlamak ve tespit edilen eksikliklerin

düzeltici faa liyetler lle tamamla nmasını sağlamak,
o Acil durum tatbikatlarünın zamanında ve tüm personelin katılımı ile gerçekleşmesini sağlamak

iş sağlığı ve güvenliği politlkamızdır.

Bu doğrultuda oMsA METAL olarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerimizl sürekll olarak belirleyeceğimizi,
hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızıtüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı
taahhüt ederiz.
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