KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR
SAUGOS POLITIKA
UAB „Gargždų geležinkelis“
kolektyvas dirba
profesionalaus, saugaus darbo principais.
Pagrindinės vertybės puoselėjamos mūsų veikloje:

vadovaudamasis

kokybiško,

AUKŠTA APTARNAVIMO IR PASLAUGOS KOKYBĖ
• Paslaugą teikiame vadovaudamiesi LR verslo šaką reglamentuojančiais teisės aktais
bei kitais reikalavimais;
• Dėmesys klientui, konsultacijos, profesionalus ir kokybiškas paslaugų suteikimas;
• Saugios, aplinką tausojančios inovatyvios technologijos;
• Kompetentingas ir atsakingas personalas;
• Klientų pasitenkinimo monitoringas, padedantis daugiau sužinoti apie jų poreikius bei
lūkesčius ir skatinantis nuolat tobulėti;
• Siekiame nuolat gerinti pastovius ryšius su partneriais ir tiekėjais, siekiame vieningo
požiūrio į atsakomybę vykdant įsipareigojimus.
ŠVARI APLINKA
• Savo veikloje vadovaujamės LR teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą;
• Įgyvendiname taršos prevencines priemones: siekiame mažinti aplinkos taršą
atsakingai rūšiuodami atliekas, skatiname energetinių išteklių taupų ir racionalų
naudojimą;
• Keliame darbuotojų aplinkosauginį sąmoningumą;
• Savo įsitikinimus aplinkosaugos srityje perduodame ir savo partneriams,
reikalaudami ir iš jų atsakingo požiūrio į aplinką.
SAUGUS ŽMOGUS
• Savo veikloje vadovaujamės LR teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą
ir sveikatą;
• Kuriame saugias ir sveikas darbo sąlygas, identifikuojame pavojus, vertiname jų
keliamą riziką, įgyvendiname prevencines priemones, siekiame, kad rizikos
prevencija darbo vietoje būtų išankstinė, o ne pasekminė, tokiu būdu būtų išvengta
profesinių susirgimų, nelaimingų atsitikimų ar incidentų;
• Padedame darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių
sveikatą bei užtikrinant saugias darbo sąlygas, sudarome galimybę organizacijos
darbuotojams dalyvauti identifikuojant darbuotojų saugai ir sveikatai kylančius
pavojus;
• Pavojų identifikavimas bei rizikos valdymas leidžia darbuotojams bei įmonės
svečiams įmonėje jaustis saugiai ir užtikrintai.
Šių vertybių puoselėjimo įrankiu pasirinkome ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 standartus. Tikimės, kad įmonės vadybinės veiklos atitiktis šių standartų
reikalavimams padės mums užtikrinti sėkmingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą
padėtį rinkoje.
Įsipareigojame nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos
rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus. Nuolat gerinti kokybės,
aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas.
Didžiuojamės kiekvienu UAB „Gargždų geležinkelis“ darbuotoju, prisidedančiu
sąžiningu ir kokybišku darbu prie šių mūsų puoselėjamų vertybių įgyvendinimo.
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