Policy

NCC:s policy för hälsa och säkerhet
SYFTE
Denna policy är grunden för vårt arbete att skapa och upprätthålla en hälsosam och säker
arbetsmiljö genom att eliminera faror, minska risker och öka medvetenheten bland
medarbetare, externa partners, besökare och leverantörer. NCC:s policy för hälsa och
säkerhet ska bidra till vår vision om noll olyckor på våra arbetsplatser. Tänk säkert – Arbeta
säkert – Var säker.
OMFATTNING
Denna policy omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på NCC samt i den
omgivning som påverkas av NCC:s arbete. Policyn gäller för samtliga NCC:s medarbetare och
övriga som arbetar på eller besöker NCC:s arbetsplatser. Alla NCC:s medarbetare, externa
partners och leverantörer måste agera på ett säkert sätt och alltid ta hänsyn till hälsa och
säkerhet.

STRATEGI
NCC har följande strategi för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö:
• Alla har ett ansvar för att vara engagerade och delaktiga i att skapa hälsosamma och
säkra arbetsplatser. Alla som arbetar på NCC:s arbetsplatser har mandat och ansvar för
att kräva ”Time Out” och agera om de upptäcker en risk eller ett riskfyllt beteende.
• Produkter, leverantörer och metoder skall alltid väljas med hänsyn till hälsa och
säkerhet.
• Risken för olyckor och ohälsa identifieras genom löpande kartläggning, bedömning och
utvärdering av allt arbete. Målsättningen är att eliminera faror och minska
arbetsmiljörisker i ett så tidigt skede som möjligt. Detta gäller i synnerhet för särskilt
riskfyllda arbeten såsom arbete på hög höjd, tunga kranlyft och arbete i trafikerad miljö.
• NCC har utbildningar anpassade för våra arbetsmiljöer för att nå högsta nivå av
kompetens inom hälsa och säkerhet hos våra medarbetare och övriga som arbetar på
NCC:s arbetsplatser. NCC kommunicerar och delar framgångsrika arbetssätt och
erfarenheter inom NCC, med leverantörer och i branschen för att stärka
säkerhetskulturen.
• Genom regelbunden uppföljning och återkoppling till ledningsgrupper, sätts ramar, mål
och aktiviteter i syfte att, genom ständig förbättring, förebygga risker för olyckor och
ohälsa samt utveckla företagets ledningssystem.
• På NCC ska alla tillämpa gällande lagar och andra tillämpbara krav.
• NCC ska i samråd med och genom medverkan av arbetstagare och
arbetstagarrepresentanter bidra till att utveckla en god arbetsmiljö.
KOMMUNIKATION
NCC:s hälso- och säkerhetspolicy har kommunicerats och är tillgänglig på NCC:s intranät.
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