Policy

NCCs HMS-policy
FORMÅL
Policyen danner grunnlag for arbeidet med å skape og opprettholde et sunt og trygt
arbeidsmiljø gjennom å eliminere farer, redusere risikoer og øke bevisstheten blant
medarbeidere, eksterne partnere, besøkende og leverandører. NCCs HMS-policy skal bidra til
visjonen om null ulykker på arbeidsplassene våre. Tenk sikkert – Jobb sikkert – Vær sikker.
OMFANG
Policyen omfatter det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i NCC og i omgivelsene som
påvirkes av NCCs virksomhet. Policyen gjelder for alle ansatte i NCC og andre som jobber på
eller besøker NCCs arbeidsplasser. Alle ansatte i NCC, eksterne partnere og leverandører må
opptre på en sikker måte og alltid ta hensyn til helse og sikkerhet.

STRATEGI
NCC har følgende strategi for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø:
• Alle har et ansvar for å engasjere seg og delta i å skape sunne og trygge arbeidsplasser.
Alle som jobber på NCCs arbeidsplasser har fullmakt til og ansvar for å kreve en"Time
Out" og ta affære dersom de oppdager en risiko.
• Produkter, leverandører og metoder skal alltid velges med helse og sikkerhet i tankene.
• Risikoen for ulykker og sykdom påvises gjennom løpende kartlegging, gjennomgang og
evaluering av alt arbeid. Målsettingen er å eliminere farer og redusere risikoer i
arbeidsmiljøet på et tidligst mulig stadium. Fremfor alt gjelder dette for særlig
risikoutsatt arbeid som arbeid i høyden, tunge kranløft og arbeid i trafikkerte
omgivelser.
• NCC tilbyr opplæring tilpasset våre arbeidsmiljøer for å oppnå høyest mulig HMSkompetanse blant medarbeidere og andre som jobber på NCCs arbeidsplasser. NCC
formidler og deler gode arbeidsmetoder og erfaringer innad i selskapet, med
leverandører og bransjen for å styrke sikkerhetskulturen.
• Regelmessig oppfølging og tilbakemelding til ledelsen danner utgangspunkt for rammer,
mål og aktiviteter som, gjennom kontinuerlig forbedring, skal forebygge risiko for
ulykker og sykdom og utvikle selskapets ledelsessystem.
• Alle i NCC skal følge gjeldende lover og oppfylle andre relevante krav.
• NCC skal, i samråd med og gjennom medvirkning fra arbeidstakere og representanter
for arbeidstakerne, bidra til å etablere et godt arbeidsmiljø.
KOMMUNIKASJON
NCCs HMS-policy er publisert og tilgjengelig på NCCs intranett.
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