
 

 

 

 
 

 

HEALTH & SAFETY POLICY 
KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

 
PT. Environeer berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman, dan sehat, untuk menghilangkan 
kondisi dan insiden yang dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kesehatan yang buruk. Kami berharap 
kecelakaan itu bisa dicegah dan tujuan utama kami adalah tidak ada kecelakaan. 

 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. Environeer akan : 

 Menetapkan dan memelihara sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang memfasilitasi 
pendekatan terstruktur terhadap pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Menyediakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu yang memadai untuk memastikan keefektifan 
dan keberlanjutan sistem. 

 Menyediakan pakaian dan peralatan pelindung sesuai kebutuhan dan memastikan karyawan dilatih dan 
diawasi dengan benar untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang sehat dan aman. 

 Selalu memperbarui kewajiban legislatif kesehatan dan keselamatan yang relevan. Serta mencapai dan 
menjaga kepatuhan terhadap kewajiban ini. 

 Mempromosikan budaya keselamatan yang mendorong orang untuk secara proaktif mengelola risiko 
kesehatan dan keselamatan kerja melalui pendidikan, pengajaran, informasi dan pengawasan. 

 Mendefinisikan dengan jelas dan mengkomunikasikan tanggung jawab dari staff, siswa magang dan 
kontraktor sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko kesehatan dan keselamatan melalui identifikasi 
bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan pemantauan yang terdokumentasi. 

 Meningkatkan proses yang memastikan bahwa insiden dan bahaya segera dilaporkan, diselidiki bila 
perlu, sehingga tindakan pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau memperkecil 
kemungkinan peristiwa berulang. 

 Menjaga infrastruktur bangunan, pabrik dan peralatan dalam kondisi aman dengan sistem kerja 
terdokumentasi yang aman. 

 Catat semua kecelakaan dan "kesalahan yang nyaris terjadi" dan selidiki jika perlu untuk memastikan 
kecelakaan di masa depan dihindari 

 Memantau dan meninjau kinerja kesehatan & keselamatan secara rutin untuk mencapai perbaikan terus-
menerus. 

PT. Environeer menerapkan keselamatan kerja dan oleh karena itu setiap karyawan wajib: 

 Ikuti semua praktik kerja, prosedur, instruksi dan peraturan yang aman, termasuk penggunaan pakaian 
dan peralatan pelindung yang disediakan. 

 Bekerja dengan cara yang menjamin kesehatan dan keselamatannya dan orang lain. 

 Dorong karyawan lain untuk bekerja dengan cara yang sehat dan aman. 

 Melaporkan atau memperbaiki kondisi yang tidak aman yang menjadi perhatian mereka. 

 Jaga agar pekerjaan dan tempat kerja mereka aman dan laporkan semua insiden dan bahaya kepada 
manajer mereka. 

Tolok Ukur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan adalah: 

Setiap mesin memerlukan pemeriksaan sebelum digunakan setiap hari. Tanggung jawab operator mesin 
untuk mencatat kerusakan dan memperbaiki masalah atas kejadian yang terjadi selama mesin beroperasi. 

 
 
 
 
 
 
 

Paul Richard James Dixon 
Director 


