
POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA

PRINCÍPIOS DA NOSSA POLÍTICA DE SST

A BSBIOS assegura que Saúde e Segurança do Trabalho é um valor e que  suas atividades são
realizadas buscando:

1. Compromisso da Liderança
A alta administração é responsável pela prevenção 
de acidentes e doenças ocupacionais.

6. Análise de Incidentes e Acidentes
Todos os incidentes e acidentes de trabalho na 
BSBIOS serão objeto de análise e investigação.

2. Responsabilidade Individual
Cada colaborador tem a responsabilidade individual 
quanto a prevenção de incidentes e acidentes.

7. SST fora do Trabalho
A BSBIOS incentiva e apoia ações e 
comportamentos de Saúde e Segurança fora do 
trabalho.

3. Treinamento e Conscientização
Os treinamentos e ações educacionais devem ser 
permanentes.

8. Comunicação
As questões de SST são consideradas no 
relacionamento com todas as partes interessadas 
nas nossas operações.

4. Conformidade Legal
Todas as atividades devem estar em conformidade 
com a legislação vigente nas áreas de SST.

9. Gestão integrada
A gestão de SST deve ser integrada, envolvendo os 
profissionais de SST, a CIPA, os Gestores de Área e 
os colaboradores.

5. Melhoria Contínua
Através do gerenciamento dos processos, deve-se 
primar pela melhoria contínua das condições das 
instalações da BSBIOS.

10. Emergência e Contingência
As situações de emergência devem estar previstas e 
ser enfrentadas com rapidez e eficácia visando à 
máxima redução de seus efeitos.

A urgência, a maior importância ou qualquer outro fato, não poderão servir de
justificativa para o descumprimento desta Política.

Esta Política de Saúde e Segurança do Trabalho formaliza o empenho da alta liderança da empresa e permite
compartilhar a mesma visão em todas as unidades da BSBIOS.

Comprometemo-nos com o objetivo de zelar pela Saúde e Segurança de todos.

a saúde e a segurança do ser humano;

 a preservação de seu patrimônio;

a continuidade dos processos; e, 

o atendimento da legislação aplicável em SST.
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