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•

Ο Λειτουργός Ασφαλείας (που είναι και ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας)
συντονίζει το πρόγραμμα ασφάλειας στα διάφορα τμήματά, διενεργεί τις επιθεωρήσεις, διευθύνει την
κατάρτιση ασφάλειας και εκτελεί τα σχετικά καθήκοντα όπως απαιτείται.

•

Συμβουλεύει και εκπαιδεύει το προσωπικό στις πρακτικές ασφάλειας και υγείας, τις πρώτες βοήθειες, τις
τεχνικές πρόληψης ατυχήματος, αναπτύσσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που θα μειώσουν τον
κίνδυνο τραυματισμού ή απώλειας, ερευνά και προετοιμάζει τις εκθέσεις τραυματισμών, ζημίας
ιδιοκτησίας και πιθανών αξιώσεων που προκύπτουν.

•

Επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις πρακτικές εργασίας, και τις συσκευές ασφάλειας για την
προσαρμογή με τις νομικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανόνες ασφάλειας και υγείας και
διασφαλίζει την συμμόρφωση όλων προς τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

•

Ερευνά σοβαρά ατυχήματα τραυματισμών ή ζημιάς ιδιοκτησίας για να εξακριβώσει την αιτία & την
ανάγκη για διορθωτικές δράσεις, αναπτύσσει και εφαρμόζει τα μέτρα και τις στρατηγικές για να
αποτρέψει την επανάληψή τους

•

Βοηθά στην ανάπτυξη των πολιτικών και κανονισμών ασφάλειας που περιλαμβάνουν το πρόγραμμα
δράσης έκτακτης ανάγκης, την ανάπτυξη των διαδικασιών για την ασφάλεια εργασιακών χώρων, τον
σωστό χειρισμό επικίνδυνων υλικών και μηχανημάτων και συστήνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες για να
συμμορφωθούν όλοι με αυτούς τους κανονισμούς.

•

∆ιευθύνει τη δειγματοληψία, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον ατμοσφαιρικό έλεγχο, τον έλεγχο του
νερού και τον έλεγχο θορύβου, διατηρεί και αξιολογεί τον εξοπλισμό δειγματοληψίας, εκθέτει τα
συμπεράσματα του και συστήνει τις αλλαγές για να εξασφαλίσει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες
εργασίας.

•

Συμβουλεύει τη ∆ιεύθυνση για τα θέματα ασφάλειας, τους νόμους και τους κανονισμούς που έχουν
επιπτώσεις στην εταιρία.

•

Συντάσσει και διατηρεί εγχειρίδια, πρωτόκολλα, σχέδια λειτουργίας, κ.λπ. για την ασφαλή και σωστή
πρακτική που πρέπει να ακολουθείται για κάθε δραστηριότητα στο χώρο εργασίας και εκπαιδεύει το
προσωπικό για τις διαδικασίες εργασίας.

•

Μπορεί να του ανατεθεί από την ∆ιεύθυνση η αρμοδιότητα να παρουσιάζεται ως ο σύνδεσμος μεταξύ
εταιρίας και OSHA ή άλλους συνδέσμους, να συνοδεύει τους επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, να διαβιβάζει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στη ∆ιεύθυνση και
να συστήνει τις ουσιαστικές διαδικαστικές αλλαγές για να εξασφαλίσει προσαρμογή στις απαιτήσεις όταν
χρειάζεται.

•

Μπορεί να αντιπροσωπεύσει την εταιρία σε επίσημους κυβερνητικούς οργανισμούς για να συζητήσει ή να
παρουσιάσει τις πολιτικές ασφάλειας και υγείας και μπορεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο ως
εμπειρογνώμονας στα ζητήματα ασφάλειας ή για να πιστοποιήσει συγκεκριμένα γεγονότα.

