Декларација за сигурносна политика на Македонски
Железници Транспорт АД Скопје
Сигурноста е една од главните работи во бизнисот. При извршувањето на
нашите услуги ние сме задолжени за развој, имплементација, одржување
и постојана надградба на стратегијата и процесите со кои се обезбедуваат
железничките активности преку назначување на организациски кадри, со
цел постигнување на највисок степен на сигурност и исполнување на
националните и меѓународните стандарди.
Сите степени на управување и сите вработени се одговорни за
постигнување на највисок степен на сигурност, почнувајќи од Генералниот
директор (СЕО) до другите менаџери или надлежните лица во
компанијата.
Нашата обврска е:
Подршка на Управувањето со сигурноста преку одредбите за сите
соодветни кадри, која ќе резултира со организациска култура, која ќе се
практикува за грижа за сигурноста, ќе овозможи ефективно известување и
комуникација за сигурноста, и активно ќе управува со резултатите за
сигурноста со иста посветеност како и со резултатите од другите системи
за управување во компанијата;
Извршување на Управувањето со сигурноста како примарна одговорност
за сите раководители и вработени;
Јасно прецизирање за целиот персонал, подеднакво и за раководители и
за вработени, на задачи и одговорности за постигнување на условите за
сигурност во компанијата и за постигнување на условите за нашиот Систем
за управување со сигурноста;
Воспоставување и работа при препознавање на ризик и процес на
управување со ризици, вклучувајќи систем за известување, со цел да се
отстранување на опасноста или намалување на безбедносниот ризик од
последиците на опасноста од нашите активности до најниска можна точка;
Обезбедување дека нема да се презема никаква активност против
вработениот кој ќе искаже загриженост за сигурноста преку системот за
известување за сигурност, освен ако исказот не е даден злонамерно, или е

нелегална активност, негрижа или намерно или своеволно непочитување
на одредбите или процедурите;
Почитување, и по можност, надградба на законските и регулаторни
услови и стандарди;
Обезбедување на доволно вешти и стручни лица за имплементирање на
безбедностните стратегии и постапки;
Доставување на соодветни информации за железничката сигурност и
обука за целиот персонал, надлежен за безбедносни работи, на кои им се
зададени само задачи кои соодветствуваат со нивните способности;
Воспоставување и мерење на нашите безбедносни услови со реално
прикажаните безбедносни услови и целта на безбедносните услови;
Постојан напредок на нашите безбедносни услови преку процес на
управување, кој овозможува преземање на реална и ефективна мерка за
сигурност; и
Обезбедување, дека увезените системи и услугите за поддршка на нашите
работи ги исполнуваат нашите услови за безбедносни стандарди.
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