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ERA-PACK s.r.o. je ryze českou společností. Firma byla založena roku 1990. Postupem let se stala 
firma díky prvotřídním službám pro své zákazníky, vysoké kvalitě dodávaných výrobků a dobré 
cenové politice vedoucím dodavatelem obalových materiálů a balících strojů na tuzemský trh.

Společnosti ERA-PACK s.r.o. zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Systém je navržen dle OHSAS 18001:2007 a je začleněn do Integrovaného systému řízení společnosti.

Společnost ERA-PACK s.r.o. vyhlásila a zavazuje se k naplnění níže uvedené politiky BOZP:

- Udržovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky 
normy OHSAS 18001:2007 a zajišťovat jeho neustálé zlepšování.

- Plnit povinnosti platných právních předpisů a jiných požadavků zainteresovaných stran 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

- Pro stávající i nové procesy vytvořit, zavést a udržovat systém prevence vzniku úrazů a 
poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

- Neustále a kvalifikovaně vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika, a následně o 
nich informovat zaměstnance.

- Neustále zvyšovat odbornou způsobilost, znalosti a povědomí všech osob pracujících pro 
organizaci nebo z jejího pověření, včetně dodavatelů, odběratelů, partnerů a veřejnosti.

- Otevřeně komunikovat a spolupracovat se zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a informovat o přínosech a dopadech činností.

- Zajistit dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky a tím zvyšovat spokojenost 
zaměstnanců i zainteresovaných stran.

- Podporovat a motivovat všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování 
odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace.

Pro naplnění politiky BOZP stanovuje vedení společnosti cíle a úkoly, které budou pravidelně 
přezkoumávány a vyhodnocovány.

Vedení společnosti ERA-PACK s.r.o. se zavazuje, že bude trvale vytvářet podmínky pro plnění 
politiky BOZP a zajistí, že její plnění bude patřit k základním povinnostem všech zaměstnanců.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti ERA-PACK s.r.o.
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