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Sundhed & sikkerhedspolitik 
 
Vores vision er at sikre, at alle vores kunder, kolleger og mennesker forbundet med vores forretning er uskadt ved deres 
tilknytning til vores virksomhed, og hele tiden at gøre Rentokil til et mere sikkert sted at arbejde.  
 
Vores mål er at fremme en positiv sundheds- og sikkerhedskultur og at reducere vores alvorlige hændelser gennem vores 
engagement i et sundt og sikkert arbejdsmiljø i alle vores aktiviteter. 
 

 Til dette formål forventes det at kolleger arbejder sikkert og ikke sætter andre i fare igennem deres handlinger eller 
undladelser, og at alle gældende sundheds- og sikkerhedsregler og procedurer overholdes. Alle er ansvarlige for 
deres egen sundhed og sikkerhed og usikker adfærd vil ikke blive tolereret. 

 

 Kolleger får passende instruktion og træning i alle sundheds- og sikkerhedsspørgsmål, der vil berøre dem og en sikker 
arbejdspraksis skal følges. 

 

 Sundhed og sikkerhed er teamlederens ansvar og alle teamledere er ansvarlige for:  
 

 At sikre at kollegaer arbejder og opfører sig sikkert og at udfordrende usikker adfærd eller handlinger identificeres.  

 Sikre at kolleger har relevant uddannelse, udstyr og at arbejdet udføres sikkert. 
 

 Enhver kollega, der identificerer enhver form for sundheds- og sikkerhedsmangler i vores forretning, bør sikre, at de 
afhjælpes hurtigt og hvis dette ikke er muligt at viderebringe informationen til deres leder, der så vil afhjælpe dem eller 
underrette virksomhedens sundheds- og sikkerhedsansvarlige. 

 

 Vi vil vurdere de risici, der er forbundet med farerne i udførelsen af vores arbejde og vi vil træffe nødvendige 
foranstaltninger for en tilfredsstillende håndtering af disse risici, så et acceptabelt niveau kan opnås og risikoen for 
ulykker kan minimeres. 

 

 Sundheds- og sikkerhedsforbedringer skal være på dagsordenen på alle forretningsmøder og der skal være en aktiv 
og åben kommunikation og konsultation mellem alle vores ansatte. 

 

 Alle ulykker og næsten-ulykker skal rapporteres til teamlederen. 
 

 Enhver ulykke som involverer tabt tid, eller som potentielt set skader en tredjepart vil blive formidlet videre til mig eller i 
mit fravær til et medlem af ledelsesgruppen inden for 24 timer. 

 

 Ulykker og hændelser vil blive rapporteret og undersøgt, og eventuelle erfaringer vil blive anvendt til at træffe 
foranstaltninger for at forhindre gentagelser i fremtiden. 

 

 Denne politik revideres årligt og udstedes igen, hvis der sker ændringer. 

 

 
Med venlig hilsen  

 
Claus Schultz – Teknisk chef 

 


