POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA
Politika sprječavanja velikih nesreća izrađuje se sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koja
uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14, 31/17 i 45/17) te je dio sustava upravljanja tvrtke
Crodux plin d.o.o. Donošenjem politike sprječavanja velikih nesreća Crodux plin postavlja temelje za
provedbu niza sigurnosnih mjera i njihovo kontinuirano poboljšavanje, a koje osiguravaju zaštitu
zdravlja zaposlenika, zaštitu materijalnih dobara, zaštitu okoliša, te sprječavanje velikih nesreća.
Primarni cilj Politike je osigurati siguran i pouzdan rad postrojenja za prihvat, skladištenje i otpremu
UNP-a, te smanjenje rizika od pojave velikih nesreća na najmanju moguću mjeru. Dio se tih nastojanja
očituje i kroz izradu različitih dokumenata iz područja sigurnosti za PJ Posedarje kao što su interne
procedure i pravilnici koji procjenjuju opasnosti, definiraju postupke za rad, postupke u slučaju nesreće
kao i analize scenarija izvanrednih događaja.
Primarni je cilj Politike raslojen na ključna pitanja koja mogu imati značaja na održavanje najviše razine
sigurnosti rada postrojenja, a to su:
Organizacija i djelatnici
•

•
•
•

Osigurati da su svi zaposlenici ispravno informirani, osposobljeni i obučeni po pitanju zdravlja,
sigurnosti, zaštite okoliša i opasnosti od velike nesreće, kako u trenutku primanja u radni odnos
tako i tijekom cijelog razdoblja radnog odnosa i boravka u trgovačkom društvu.
Osigurati razvoj i održavanje vještina, preko predstavnike radnika za sigurnost, uz konstantan
nastavak obrazovanja svih djelatnika i izvođača kroz obuke i informiranje.
Organizirati vlastite ljudske resurse u pogledu individualnih kompetencija sukladno autonomiji
odlučivanja.
Osigurava učinkovitu organizaciju, te osposobljavanje radnika i vanjskih izvođača s ciljem
prepoznavanja opasnosti te upoznavanja s obveznim ponašanjem na području PJ Posedarje, a
posebno u slučaju opasnosti, odnosno nastanka velike nesreće.

Identifikacija i procjena rizika
•
•
•

Identificirati opasnosti i procijeniti rizike povezane s aktivnošću svojih poslovnih jedinica,
aktivnošću vanjskih izvođača i podizvođača, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Obavljati analize rizika usmjerene ka identifikaciji, usvajanju i održavanju odgovarajućih
sigurnosnih mjera kako bi se spriječile nesreće i smanjile posljedice za radnike i stanovništvo.
Zaštititi zdravlje svojih zaposlenika osiguravanjem periodičkih sistematskih zdravstvenih pregleda.

Kontrola poslovanja
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Koristiti dobavljače roba i vršitelje usluga koji su unaprijed kvalificirani s obzirom na aspekte zaštite
okoliša i sigurnosti, senzibilizirajući iste o održivom korištenju resursa i poboljšavanju njihovih
učinaka.
Omogućiti i primijeniti odgovarajuće mjere kako bi vanjski suradnici i kooperanti koji djeluju za
CRODUX PLIN d.o.o. usvojili ponašanja, prakse, postupke u skladu s načelima ove politike te u
skladu s lokalnim propisima i postupcima internih procedura.
Osigurati za svu poslovnu opremu posebno određene planove održavanja, stalnom provedbom i
kontinuiranim poboljšavanjem informatiziranog sustava programa održavanja.
Primijeniti mjere kojima bi se osiguralo da ispuštanja/istjecanja opasnih tvari te požari i/ili
eksplozije budu spriječene unutar postrojenja, te da ne mogu imati utjecaja na druge objekte
unutar područja PJ Posedarje
Osigurati ugradnju i primjenu sigurnosnih sustava sa odgovarajućim upozorenjem, alarmom i
djelovanjem kako bi se smanjio rizik od ispuštanja opasnih tvari i eksplozija.
Osigurati fizičku i tehničku zaštitu postrojenja u kojima su veće količine opasnih tvari od mogućih
djelovanja neovlaštenih osoba.
Nadzirati rad i održavati sigurnosne uređaje i sustave unutar postrojenja.
Poduzimati potrebne tehničke mjere opreza kako bi se spriječilo nepravilno rukovanje u
postrojenju i nepravilno rukovanje opasnim tvarima.
Provoditi periodične preglede i ispitivanja opreme sukladno propisima, a u cilju utvrđivanja
sukladnosti sustava upravljanja sigurnošću.
Ustrajati u promicanju i razvoju uporabe čistih energija.

Upravljanje promjenama
•

Upravljati sa bilo kakvim promjenama pomoću odgovarajućih tehničkih resursa, financijskih i
ljudskih kako bi se umanjili rizici tijekom projektiranja, implementacije, testiranja i rada.

Planiranje postupanja u hitnom slučaju
•

Pripremiti planove za hitne slučajeve, sigurnosnu opremu, alarmne sustave, ljudske resurse i
njihovu posebnu obuku za provedbu zaštitnih mjera za slučaj pojave hitne situacije.

Nadzor učinaka i smjernice za kontinuirano poboljšavanje
•

•
•

•

Tražiti i promicati kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja, orijentirajući se na optimizaciju
tehnologije, usvajanje najbolje prakse i najmodernije dostupne tehnologije, a u cilju zaštite okoliša
i zdravlja radnika te osiguranja najviše razine sigurnosti.
Provedba AUDITA u vlastitim poslovnim centrima, kod izvođača i klijenata, te na prijevozu opasnih
tvari u cilju kontinuirane provjere djelotvornosti i učinkovitosti sustava.
Evidentiranje i analiza incidenata, izbjegnutih incidenata i neispravnosti, planiranje i provedbe
potrebnih radnji kako bi se uklonila mogućnost ponavljanja iste incidentne situacije i umanjila šteta
s ciljem kontinuiranog poboljšanja.
Osigurati stalnu i periodičnu provjeru svog rada za sprječavanje velikih opasnosti, zdravlja i
sigurnosti na radu i zaštite okoliša, eventualno redefiniranjem postupaka i procedura.

Suradnja s kontrolnim tijelima
•

Surađivati i komunicirati s udrugama, tijelima i nadzornim tijelima kako bi se osigurala maksimalna
transparentnost i iskrenost u odnosima i stvaranju klime kontinuiranog konstruktivnog dijaloga.

Planovi provedbe i poboljšavanja
•

Provoditi mjerenja performansi, učinaka i mjerljivih rezultata prema utvrđenim pokazateljima i
pripremanje ciljanih provedbenih planova za poboljšavanje specifičnih poslovnih jedinica,
uzimajući u obzir analizu radnog operativnog iskustva.

Bilo koje namjerno kršenje odredbi iz ove Politika tvrtke o sprječavanju velikih nesreća, sigurnosti,
zdravlja radnika i zaštite okoliša biti će predmet internog disciplinsko-stegovnog postupka.
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