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1 ვალდებულებები 
მტკიცედ უნდა იქნეს დაცული პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ყველა ტიპის სამუშაო 
საქმიანობის განხორციელებას უსაფრთხო გარემოში და ნებისმიერი შესაძლო 
საშუალებებით აღმოფხვრას (ან სულ მცირე, შეამციროს) რისკები, რომლებიც საფრთხეს 
უქმნიან თანამშრომლების, კონტრაქტორების, ავტორიზებული ვიზიტორების და სხვა 
ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. კომპანია 
უნდა იყოს სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს შრომის კოდექსის 35 მუხლთან - 
სამუშაო ადგილის ჯანმრთელი და უსაფრთხო გარემოს მოთხოვნები და აგრეთვე 
ქართულ სტანდარტებთან და პრაქტიკაში დანერგილ ნორმებთან რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია. 

2 პასუხისმგებლობები 
2.1 კომპანია 

კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს და შეინარჩუნოს, რამდენადაც შესაძლებელია: 

• უსაფრთხო სამუშაო გარემო 
• სამუშაოს უსაფრთხოების სისტემები 
• მცენარის და საგნების უსაფრთხო მდგომარეობაში ყოფნა 
• აღჭურვილობა თანამშრომელთა უსაფრთხოებისათვის 
• ინფორმაცია, ინსტრუქცია, ტრეინინგი და ზედამხედველობა, რომელიც 

მიზნობრივად საჭიროა იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს თითოეული 
თანამშრომლის უსაფრთხოება ჯანმრთელობისთვის საზიანო ტრავმებისა და 
რისკებისაგან. 

• კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის ვალდებულება თანამშრომლებთან 
ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და 
უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილზე. 

• ვალდებულება მუდმივად გააუმჯობესოს საკუთარი საქმიანობა ეფექტური 
უსაფრთხოების მენეჯმენტის კუთხით. 

2.2 თანამშრომლები 
თითოეული თანამშრომელი ვალდებულია: 

• დაიცვას უსაფრთხო სამუშაო მეთოდებით, იმ მიზნით, რომ თავიდან აიცილოს 
ტრავმები როგორც საკუთარ თავზე და სხვებზე, აგრეთვე მცენარეებსა და 
აღჭურვილობაზე. 

• პასუხისმგებლობით გაუფრთხილდეს როგორც საკუთარი თავის, აგრეთვე სხვების 
ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. 

• ატაროს პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა და ტანსაცმელი სადაც საჭიროა. 
• მიჰყვეს ნებისმიერ მიმართულებას, რომელიც დასახულია მენეჯმენტის მიერ 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით. 
• მხოლოდ საჭიროებისამებრ გამოიყენოს ან ჩაერიოს ისეთ საკითხებში, 

რომლებიც დაკავშირებულია ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან. 
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• დაუყოვნებლივ მოამზადოს ანგარიში ყველა მოვლენასთან და ინციდენტთან 
დაკავშირებით, რომელიც დაფიქსირდება სამუშაო ადგილზე, მიუხედავად მათი 
მნიშვნელობისა. 

• მოამზადოს ანგარიში ყველა ცხად რისკებთან დაკავშირებით თავისი 
ზედამხედველისთვის ან მენეჯერისთვის. 

3 აღნიშნული მოთხოვნების დაცვა 
თითოეული კომპანია უნდა ისწრაფოდეს თანამშრომლობისკენ მის ყველა 
მომხმარებლებთან, თანამშრომელთან და ვიზიტორებთან. უნდა მიესალმებოდეს 
რჩევებს და შემოთავაზებებს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნასთან დაკავშირებით 
უბედური შემთხვევების ნულოვანი ნიშნულით. აღნიშნული ეხება ყველა ბიზნეს ოპერაციას 
და ფუნქციებს, მათ შორის, იმ სიტუაციებსაც, სადაც თანამშრომლები მუშაობენ სამუშაო 
ადგილიდან შორს. 
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