CORA MANAGEMENT s.r.o.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

CORA PLUS s.r.o.
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

POLITIKA KVALITY
ZÁMĚRY
Trvalý rozvoj firmy.
Diversifikace stěžejních zákazníků.
Orientace působnosti na moravské kraje, Prahu, kraj Jihočeský, Královehradecký a Pardubický.

ZÁSADY FIREM CORA MANAGEMENT s.r.o. a CORA PLUS s.r.o.
Spokojenost zákazníka je náš cíl a odměna.
Vytváříme stabilní pracovní příležitosti pro kolektiv našich zaměstnanců.
Neustálým zvyšováním systému kvality zvyšujeme efektivnost všech činností.
Udržujeme partnerské vztahy se svými dodavateli.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA a POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Preambule
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým
dosahováním kvality nejvyšší priority společnosti.
Environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti, která se zabývá
službami v oblasti úklidu administrativních budov, výrobních prostor, správou a údržbou nemovitostí a
nakládáním s odpady včetně nebezpečných, vychází z nezbytnosti vlastního odpovědného přístupu
k minimalizaci dopadů činnosti na životní prostředí a bezpečnost práce a předcházení těmto dopadům.
Firma se zavazuje trvale dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR i další požadavky
související s ochrannou životního prostředí a s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Aktivní přístup k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a snaha o
nepřetržité snižování negativních vlivů na životní prostředí a na pracovní podmínky a o nepřetržité
předcházení zranění a nemocí.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a BOZP
Firma se zavazuje:
1. Usilovat o trvalé zlepšování environmentálního profilu a profilu BOZP pomocí plnění
stanovených cílů a cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřování systému řízení
zaměřeného na ochranu životního prostředí a BOZP.
2. Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a na pracovní podmínky prostřednictvím
preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování životního prostředí a vzniku
nežádoucích událostí.
3. Vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování
zásad ochrany životního prostředí a zásad BOZP.
4. Informovat o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti životního prostředí a oblasti BOZP
všechny zainteresované strany - občany, zaměstnance, zákazníky.
5. Preferovat služby příznivější k životnímu prostředí a k BOZP, pokud je to technicky a
ekonomicky možné.
6. Minimalizovat negativní dopad případným havarijním situacím.
Environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je závazná pro všechny
zaměstnance firmy a přístupná veřejnosti.

Stálou kvalitu k dokonalým službám
Anna Šťastná, jednatelka,
leden 2016

