Vedení TONAK a.s., závod Strakonice vyhlašuje

POLITIKU JEHEL
(tj. politiku pro prevenci před kontaminací výrobků kovovými částmi)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY


Veškeré činnosti musí být uzpůsobeny tak, aby riziko kontaminace výrobků kovovými částmi
bylo co nejmenší – prevence před možnou kontaminací musí být základem a musí být na ni
kladem vyšší důraz než na následnou detekci kovových materiálů.



Požadavky Politiky jehel musí být zaměřené nejen na ochranu před možným poraněním
kovovými částmi u odběratelů, příp. zákazníků, ale i vlastních zaměstnanců.

PRO NAPLNĚNÍ STANOVÍ VEDENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:
1. Každý pracovník obdrží proti podpisu veškeré šicí a pomocné kovové pomůcky (dále jen
„pomůcky“) potřebné ke své práci, za jejichž udržování a ochranu před ztrátou je sám
zodpovědný. Seznam „pomůcek“ je veden adresně a veřejně tak, aby mohl být kdykoliv
kontrolovatelný.
2. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě „pomůcky“, musí se pracovník sám nebo ve
spolupráci se svým nadřízeným přesvědčit, že nebyly kontaminovány výrobky (musí najít
veškeré chybějící kovové části nebo zkontroluje podezřelé výrobky detektorem kovů).
3. V případě, že nejsou kovové části nalezeny a hrozí, že jimi byly kontaminovány výrobky,
nesmí se takové podezřelé výrobky expedovat zákazníkovi.
4. Náhradní nebo nové „pomůcky“ jsou skladovány odděleně tak, aby k nim byl omezen přístup
nepovolaných osob včetně pracovníků, kteří je využívají při své pracovní činnosti. Za jejich
vydávání zodpovídají jmenovaní pracovníci, kteří o každém výdeji musí vést záznamy.
5. Veškeré nepoužitelné, poškozené nebo jinak nepotřebné kovové předměty včetně takových,
které jsou obsaženy v doprovodných materiálech (špendlíky v konfekčním materiálu) musí být
bezpečně zneškodněny, aby nemohlo dojít ke kontaminaci výrobků.
6. Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za dodržování zásad Politiky jehel ve svém útvaru mimo
jiné i tím, že provádějí namátkové kontroly jejich dodržování. Kontrolu dodržování zásad
Politiky jehel provádí i pracovníci OŘJE. O všech skutečnostech, které jsou v rozporu se
zásadami Politiky jehel musí být vedeny záznamy, které obdrží PVJ.
7. Každý pracovník, kterého se to týká, musí být se zásadami Politiky jehel seznámen a
případně i opakovaně seznamován.

TATO POLITIKA JEHEL ZAVAZUJE VŠECHNY PRACOVNÍKY K JEJÍMU NAPLNĚNÍ.
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