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The OHSMS Policy is a key document of the OHS management system implemented by Avire. It
determines the focus of Company’s activity in the area of OHS.

2. Scope
The OHSMS Policy is valid and binding for all organizational units of the Company.

3. Reference
EN OHSMS 45001

4. Abbreviations
EN OHSMS 45001 – Occupational Health and Safety Management Systems – requirements (standard)
OHS – occupational health and safety

5. Responsibility

Production Manager
OHSMS Manager

6. Avire OHSAS Policy (English)
Avire belongs to the Halma Group. The Company manufactures safety systems and communication equipment
for lifts. The Company provides its products to customers worldwide. Other important stakeholders are the
Company’s employees, suppliers, neighbouring organizations, people living in the surrounding areas, local and
government authorities.
For effective management of the Company and production processes with respect to occupational health and
safety, the Company has implemented the OHS management system according to OHSMS 45001, and checks its
compliance with this standard by means of internal audits. One of the key obligations is the observance of
legislative requirements, as well as other binding requirements in the area of OHS.
We are aware of our responsibility for occupational health and safety of our employees, and undertake to
improve and put in place the principles of proven procedures on an ongoing basis in order to enhance the level
of occupational health and safety with respect to assessed risks, workplace layout, new production technology
and procedures, results of all completed checks and suggestions accepted from our stakeholders.
By means of objectives and programs that are adequately set with emphasis on prevention and risk reduction,
communication with employees, evaluation of the management system, education, support and motivation of
employees, we reduce the occurrence of occupational injuries and increase the effectiveness of the
management system.
The Company’s management treats the system as a constantly developing part of the overall management,
efficiently supporting the achievement of strategic intentions of the organization through adequately set
processes and control parameters of the performance in the area of occupational health and safety when
fulfilling them.
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7. Politika OHSAS společnosti Avire (česky)
Avire je součástí skupiny Halma. Společnost realizuje výrobu bezpečnostních systémů a komunikačních zařízení
pro výtahy. Své produkty společnost obchoduje zákazníkům po celém světě. Mezi další významné
zainteresované strany patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé žijící
v okolních lokalitách, samospráva a státní správa.
Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
společnost implementovala systém managementu BOZP dle OHSMS 45001, jehož shodu s předmětnou normou
společnost ověřuje interními audity. Jedním z klíčových závazků je plnění legislativních požadavků, případně
dalších závazných požadavků v oblasti BOZP.
Chápeme naši odpovědnost vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci našich zaměstnanců a zavazujeme se
neustále zdokonalovat a zavádět zásady osvědčených postupů, abychom zvyšovali úroveň bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci s respektem k vyhodnoceným rizikům, uspořádáním pracovišť, novým výrobním technologiím a
postupům, výsledkům všech provedených kontrol a přijatým podnětům od zainteresovaných stran.
Vhodně nastavenými cíli a programy s důrazem na prevenci a snižování rizik, komunikací se zaměstnanci,
vyhodnocováním systému řízení, vzděláváním, podporou a motivováním zaměstnanců snižujeme výskyt
pracovních úrazů a zvyšujeme efektivitu systému řízení.
Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující
dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních
parametrů výkonnosti v oblasti BOZP při jejich naplňování.

8. Avire OHSMS 政策
Avire 属于豪迈集团。公司生产电梯安全系统和通信设备。该公司为全球客户提供产品。其他重要的利
益相关者是公司的员工,供应商,邻近的组织,生活在周围的地区人们,当地政府机构。
对公司的有效管理和生产过程对职业健康和安全,公司已经实现了 OHS 管理系统根据 OHSMS 45001,并检
查其遵守本标准的内部审计。一个主要的责任是关键义务的遵守立法要求,以及其他绑定需求领域的
OHS
知道我们的责任是员工的职业健康和安全,并通过改进和实施的原则来证明程序在一个正在进行的基础
上,以提高职业健康安全的水平对评估风险,工作场所布局,新的生产技术和程序,完成所有检查的结果和建
议从我们的利益相关者接受。
通过充分的目标和项目设置与强调预防和减少风险,与员工沟通,评估管理系统,教育、支持和激励员工,我
们减少职业伤害的发生,提高管理体系的有效
公司管理层将该系统视为整体管理中不断发展的一部分，在实施过程中，通过充分设置职业健康与安全
方面的流程和控制参数，有效地支持组织战略意图的实现。
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