
 

Πολιτική Υγείας και ασφάλειας 

 
Δήλωση Κανονισμών και Πολιτικής της Σχολής 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bloomsbury International αναγνωρίζει ότι είναι καθήκον του να εξασφαλίσει, 

στο μέτρο που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία όλων όσων 

επηρεάζονται από τον τρόπο με την οποία αυτή διασφαλίζεται. Αυτό αφορά τους διευθυντές και το 

προσωπικό του σχολείου, τους σπουδαστές του, τους αναδόχους του και οποιοσδήποτε άλλους που 

έρχονται σε επαφή με το σχολείο και τις δραστηριότητές του.  

  

Είναι πολιτική των διευθύνων της Bloomsbury International να παρέχει και να διατηρεί, στο βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό, ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία. Για το 

σκοπό αυτό, θα διαθέσει επαρκείς πόρους και συστήματα διαχείρισης ήχου για την εκπλήρωση αυτής της 

πολιτικής.  

  

Η Bloomsbury International έχει συμμορφωθεί με τον Νόμο του 1974 περί Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία καθώς και όλες τις σχετικές κανονιστικές της διατάξεις και κατάλληλες Εγκεκριμένες Αρχές 

Πρακτικής, και ακολουθεί την καλύτερη τρέχουσα πρακτική σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης της.  

  

Ειδικότερα, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, η Σχολή θα:  

  

•        παρέχει και θα διατηρεί ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας καθώς και των συστημάτων της   

          εργασίας  

•        παρέχει και συντηρεί τον εξοπλισμό   

•        παρέχει πληροφορίες, εκπαίδευση, κατάρτιση και επίβλεψη για να μπορέσουν οι διευθυντές, το  

          προσωπικό και οι σπουδαστές να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια  

•        διατηρεί υψηλά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία σε όλες τις σχολικές  

          δραστηριότητες  

  

  

Όλοι οι διευθυντές των σχολείων, το προσωπικό και οι σπουδαστές θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη 

δήλωση πολιτικής. Αντίγραφα θα αναρτηθούν σε κατάλληλους πίνακες ανακοινώσεων στις εγκαταστάσεις 

του σχολείου.  

          

Ως αντάλλαγμα, το σχολείο απαιτεί από τους διευθυντές της, το προσωπικό και τους σπουδαστές να 

φροντίζουν τον εαυτό τους και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις πράξεις ή 

παραλείψεις τους κατά την εργασία, και να συμμορφωθούν με τους σχολικούς κανονισμούς.  

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την παρούσα πολιτική δήλωση και τα συστήματα της, ετησίως 

για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους.  

  

  

Η ακόλουθη δήλωση της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όλων των εργαζομένων 

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 (3) του περί Ασφάλειας και Υγείας και Πρόνοιας του Εργασιακού Νόμου 

του 1974, για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του σχολείου, τους 

σπουδαστές του, τους αναδόχους και οποιοσδήποτε άλλου που έρχεται σε επαφή με το σχολείο και τις 

δραστηριότητές του.  

  

1.        Η διοίκηση αναγνωρίζει και αποδέχεται τις ευθύνες της ως εργοδότης για την παροχή ενός 

ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές της, και την 

εφαρμογή τους, χωρίς κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των άλλων.  

  



2.        Διοίκηση πληρεί τις αρμοδιότητες της σύμφωνα με το νόμο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

παροχή και συντήρηση:  

   

α) Εξοπλισμού και συστημάτων εργασίας που είναι ασφαλή  

β) επαρκή πληροφοριών, εκπαίδευσης, κατάρτισης και επίβλεψης για να δοθεί σε όλους τους 

εργαζόμενους και σπουδαστές ώστε αποφευχθούν οι κίνδυνοι και να συμβάλει θετικά στη δική τους υγεία 

και ασφάλεια στην εργασία  

γ) Ενός ασφαλούς Εργασιακού μέρους με ασφαλή πρόσβαση  

δ) Ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας  

ε) κατάλληλων εγκαταστάσεων πρόνοιας  

  

 3.        Η Διοίκηση αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι σπουδαστές να εκτιμήσουν ότι η ευθύνη τους 

για την υγεία και την ασφάλεια δεν είναι μικρότερη από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Οι εργαζόμενοι 

και οι σπουδαστές αναμένεται να φροντίζουν για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων και των άλλων. Οι 

εργαζόμενοι και οι σπουδαστές αναμένονται να συνεργαστούν με την Bloomsbury International ώστε να 

μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τις δικές τους ευθύνες με επιτυχία  

  

4.         Είναι καθήκον του προσωπικού και των σπουδαστών να επιστήσουν την προσοχή της διοίκησης σε 

οποιαδήποτε έλλειψη σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.   

  

5.        Η δήλωση αυτή θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί, όπως απαιτείται και κάθε αναθεώρηση θα 

πρέπει επέρχεται στην προσοχή των εργαζομένων και των σπουδαστών.  

   

 

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας  

Γενικά  

  

1.        Οι παρακάτω σημειώσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τη δήλωση πολιτικής  περί  

            Υγείας και Ασφάλειας  

  

2.        Το μέλος του προσωπικού υπεύθυνο περί Υγείας και Ασφάλειας είναι:  

            Lucia Lenkova  

            Bloomsbury international  

            6-8 Southampton Place  

            London WC1A 2DB  

            Tel: 020 7242 2234  

  

3.        Όλα τα ατυχήματα ή επικίνδυνα συμβάντα που έχουν ως αποτέλεσμα ζημία για τους εργαζομένους, 

σπουδαστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην ιδιοκτησία Bloomsbury International, ή προκαλούν ζημία 

στον εξοπλισμό θα πρέπει να αναφέρονται στον υπεύθυνο Υγείας και Ασφάλειας (ΥκΑ)  

  

 Ηλεκτρισμός  

1.        Προσωπικό και σπουδαστές δεν πρέπει να υπερφορτώνουν τις πρίζες  

2.        Προσωπικό και σπουδαστές πρέπει να αναφέρουν στον υπεύθυνο ΥκΑ τυχόν ελαττωματικές πρίζες  

            ή άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.  

3.        Προσωπικό και Σπουδαστές θα πρέπει να σβήνουν τελείως τον οποιοδήποτε εξοπλισμό πριν τον  

            αποσυνδέσουν ή τον καθαρίσουν.   

  

Ασφάλεια  

1.        Προσωπικό και σπουδαστές δε θα πρέπει να επιτρέπουν σε καλώδια να δημιουργούν κινδύνους.   

2.        Προσωπικό και σπουδαστές δεν θα πρέπει να φράζουν ή να εμποδίζουν τους διαδρόμους.  

3.        Προσωπικό και σπουδαστές θα πρέπει να ενημερώνουν το υπεύθυνο ΥκΑ για τυχόν χαλαρά ή  

            σχισμένα καλύμματα δαπέδου.   

  



Υγεία  

1.        Προσωπικό και σπουδαστές δε θα πρέπει να προσπαθούν να μετακινήσουν, σηκώσουν ή να  

            μεταφέρουν βαριά ή ογκώδη αντικείμενα χωρίς την βοήθεια άλλου ή χωρίς τη χρήση καροτσιού.  

2.        Προσωπικό και σπουδαστές πρέπει να καπνίζουν μόνο στις καθορισμένες περιοχές.  

3.        Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι εργαζόμενοι και οι σπουδαστές πρέπει να κάνουν  

            πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων ρύθμισης στην οθόνη οπτικής απεικόνισης και να προσαρμόζουν  

            τη θέση εργασίας τους για να δημιουργούν πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.  


