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infoMET Teknoloji Çalışanları “OHSAS 18001” ile Güvende
(İstanbul, 19.01.2012) – infoMET Teknoloji 2 yıl süren eğitim ve işyeri tasarımı çalışmaları sonucunda, İş Sağlığı
ve Güvenliği alanında dünyada verilen en önemli belgelerden birisi olan OHSAS 18001’i aldı.
Elektronik güvenlik ve bina otomasyon sistemleri alanında faaliyetini sürdüren infoMET, iş güvenliği ve çalışan
sağlığı açısından verilen en önemli belge olan OHSAS 18001 belgesini almaya hak kazandı. BSI (British Standarts
Institute) tarafından yayınlanmış "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardı olan; iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ve
boyutlarının belirlenmesi, bu risklerin azaltılması ve kontrol altında tutulabilmesi için gerekli yöntemlerin
tanımlanması ve uygulanması anlamına gelen OHSAS18001, çalışanın güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.
infoMET Teknoloji’nin bugüne kadar ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi gibi
standartlara sahip olduğuna dikkat çeken infoMET Teknoloji Kalite Güvence Müdürü Bahar KILIÇ, OHSAS 18001
ile çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı taahhüdünü belgelediklerini belirtti. Belgeyi almak için 2 yıl her
hafta çalışanlara eğitim verdiklerini, özel iş güvenliği danışmanı getirdiklerini vurgulayan KILIÇ, şöyle devam etti:
“Uzmanların yardımı ile iş bölümüne uygun olarak gelişmiş koruyucu ekipman yenilemesi yaptık. Çalışanlarımız
şu anda vücut yapılarına en uygun iş kıyafetlerini, çelik burunlu iş ayakkabılarını, baret ve koruyucu gözlükleri
kullanıyor.” KILIÇ, “Uzun süredir bünyemizdeki her kademeden personelin tam katılımıyla çok yönlü ve
sistematik olarak yürüttüğümüz bu çalışmanın şirketimize pozitif etki kazandıracağına ve örnek olacağına
inanıyorum. Sektörümüzde örnek olacak bir iş güvenliği çalışmasını hayata geçirdik. En değerli varlığımız
çalışanlarımızdır’ ilkesini OHSAS18001 ile tescillemiş olduk” dedi.
infoMET Teknoloji Hakkında
infoMET, uluslararası kalite yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu olan Naviga tarafından “Elektronik
Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi, montaj ve servis faaliyetleri”
konularında ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.
Infomet Teknoloji, uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun elektronik
güvenlik ve otomasyon çözümleri konusunda projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri sağlamaktadır.
infoMET Teknoloji’nin çözümleri hakkında daha detaylı bilgiye www.infomet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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