META-CLEAN
KFT.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI,
EGÉSZSÉGI-,
BIZTONSÁGI-, KÖRNYEZETI- ÉS MINŐSÉGPOLITIKÁJA
Társaságunk célja:
Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer, a
Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú és az EFTCO FOOD kérdésjegyzék előírásainak megfelelő HACCP
rendszer és az SQAS kérdésjegyzék követelményeinek megfelelő Élelmiszer-biztonsági, munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági,( munka és üzembiztonsági, valamint telephely-biztonsági és vagyonvédelmi)
Környezetirányítási és Minőségirányítási , integráltan EBKM irányítási rendszer működtetése a META-CLEAN
Kft. mosójának területén, annak érdekében, hogy jelenleg meglévő piaci kapcsolatainkat megtartsuk, további
piaci kapcsolatokat szerezzünk és vevőink valamint környezetünk igényeit az általunk nyújtott szolgáltatással
kielégítsük.
Ennek érdekében:
- Irányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú
előírásai és a CEFIC, a MAGYAR TARTÁLYTISZTÍTÓK SZÖVETSÉGE és az ECTA által kiadott
SQAS tisztítás kérdésjegyzék követelményei szerint működtetjük, és eredményességét folyamatosan
fejlesztjük.
- Az élelmiszerláncban az élelmiszerek forgalmazása, szállítása, az általunk mosott élelmiszeres tartályokban
történik, ezért az élelmiszeres mosósoron HACCP alapelveken nyugvó élelmiszerbiztonsági rendszert
alkalmazunk.
- Vezetőségünk elkötelezett a mosó területén végzett összes tevékenység biztonságával, az adatkezelés és
információstechnológia biztonságával, a dolgozók egészségvédelmével és a környezet megóvásával,
valamint szolgáltatásunk minőségével kapcsolatban.
- Minden tevékenységünket úgy végezzük, hogy teljesítsük Kft-nkre vonatkozó törvényeket, jogszabályi
követelményeket és szerződésben vállalt kötelezettségeinket, EBKM irányítási rendszerünket folyamatosan
fejlesztjük, közben biztosítva a minőség, az élelmiszer-biztonság, a munka és üzembiztonság,
egészségvédelem, környezetvédelem, telephelyi biztonság és vagyonvédelem és a vonatkozó higiéniai
előírások Kft-nkre vonatkozó követelményeit is.
- Viselkedésalapú biztonsági programot fogalmaztunk meg, melynek teljesülését ellenőrizzük.
- EBKM politikánk megfelel szervezetünk szándékainak, melyet a nyilvánosság számára hozzáférhetővé és
megismerhetővé tesszük.
- Vevőinkkel szoros szakmai kapcsolatot építünk ki igényeik, elvárásaik pontos megismerése érdekében,
melyeket így kiemelkedően magas színvonalon tudunk teljesíteni, ezzel növelve vevőink elégedettségét.
- Időszakos oktatással és továbbképzéssel biztosítjuk, hogy Kft-nk minden dolgozója szakmailag felkészült
legyen, és ezáltal EBKM rendszerünket is megfelelően működtessük, fejlesszük. Minden egyes dolgozó
személyesen felelős az EBKM rendszer dokumentumaiban leírtak szerinti működtetésért.
- Minden dolgozónak gondosan kell eljárnia az élelmiszer-biztonsági, egészségi, biztonsági, környezeti,
minőségirányítási és vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontból tevékenységének végzése során.
- Munkaidő alatt alkohol és drog fogyasztása és ezek hatása alatti munkavégzés tilos! Az embereket és a
tulajdont védjük a lopásoktól és a szándékos károkozástól.
- A vezetőség kéri és bátorítja dolgozóit az élelmiszer-biztonsági, egészségvédelmi, biztonsági,
környezetvédelmi és minőségirányítási célok kialakításában, javaslataikra visszajelzést ad és elvárja
elkötelezettségüket azok végrehajtásában.
- Szolgáltatásunk egyenletes minőségének érdekében beszállítóinkat/alvállalkozóinkat a legnagyobb
körültekintéssel választjuk ki, értékeljük.
- Minden nem megfelelőséget dokumentálunk, átvizsgálunk és intézkedünk kijavítására és megismétlődésének
megakadályozására.
- Mint munkáltató és magánemberek, az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartjuk, megfelelő
munkafeltételeket biztosítunk, a munkaidőt tiszteletben tartjuk, dolgozóinkat megkülönböztetés-mentesen
alkalmazzuk, kezeljük, megadva számukra az egyesülési szabadság lehetőségét, valamint korhatárnál
fiatalabb dolgozót nem alkalmazunk.
- Üzleteinket tisztességesen visszük az üzleti etika, és etikai kódex szabályainak megfelelően.
- Rendszeresen ellenőrizzük EBKM irányítási rendszerünk működésének hatékonyságát.
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