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Ние в Теленор България вярваме, че здравето и безопасността на нашите 
служители представляват ценност, която е неразделна част от корпоративната ни 
култура. Здравето и безопасността на нашите служители са основен приоритет за 
ръководството на компанията. Управленският екип е пример за поведение по 
отношение на здравето и безопасността при работа. 
Ние в Теленор България се ангажираме да: 

• Оценяваме рисковете, свързани със здравето и безопасността.
• Прилагаме превантивен подход по отношение на здравето и безопасността,

както при вземане на решения, така и при изпълнение на всички дейности,
създаващи риск за здравето и безопасността, с цел предотвратяване на
нараняванията и заболяванията на всички служители и лица, работещи за
компанията.

• Създаваме здравословни и безопасни условия на труд, които са в
съответствие с изискванията, определени от приложимото законодателство, и
да ги надхвърляме, когато това е възможно.

• Подобряваме постоянно системата за управление на здравето и
безопасността при работа чрез определяне, мониторинг и преглед на целите,
свързани със здравето и безопасността.

• Консултираме със служителите и насърчаваме тяхното участие при
управление на въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа.

• Осигурим компетентността на служителите и по този начин повишим
осъзнаването по отношение както на спазване и подобряване на условията за
здраве и безопасност при работа, така и водене на здравословен и безопасен
начин на живот като цяло.

• Насочим вниманието на нашите доставчици и подизпълнители към въпросите
за здраве и безопасност при работа и изискваме от тях да демонстрират
грижа и прилагат мерки по отношение на здравето и безопасността при
работа на лицата, работещи за тях.

• Прилагаме изискванията на международния стандарт OHSAS 18001: 2007 по
отношение на внедрената система за управление на здравето и
безопасността във всички свои дейности и услуги, които предоставяме.

Тези ангажименти са в съответствие с практиките, процесите и процедурите, 
внедрени в Теленор България. 
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