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Stratégia BOZP 
 
• Spoločnosť LORIKA Slovakia s.r.o. má spracovanú dokumentáciu BOZP autorizovaným 

bezpečnostným technikom. Dokumentáciu uchováva a aktualizuje ISO  manažér.  
• Každé dva roky sú vykonané pravidelné opakovacie školenia zamestnancov pre BOZP 

a Požiarnej ochrany podľa zákona. 
• Zamestnanci v sklade dostávajú certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). 
• OOPP sú  evidované v karte a prideľujú sa individuálne každému zamestnancovi. 

Dokumentáciu uchováva a aktualizuje ISO manažér.  
• Máme zabezpečenú kontrolu elektrických zariadení a technických prostriedkov certifikovaným 

revíznym technikom. 
• Firemné vozidlá majú zabezpečený pravidelný servis. 
• V čase epidémie (napr. Corona) majú všetci zamestnanci firmy k dispozícií jednorazové rúška, 

rukavice a dezinfekciu na ruky.  
• Každé dva roky absolvujú zamestnanci skladu opakovacie školenie na VZV. 
• Hlavný cieľom je udržať nulový počet pracovných úrazov.  
• Stratégiou pri dosahovaní  tohto cieľa je kontrola používania OOPP a pravidelný ročný audit 

rizík našim autorizovaným bezpečnostným technikom. 

 
 
 
 
Zdravotná služba  
 

• Spoločnosť LORIKA Slovakia s.r.o.  má externe zabezpečenú zdravotnú službu. 
• Sú vypracované dokumenty o kategorizácií prác, systéme lekárskych a preventívnych 

prehliadok. Dokumentáciu uchováva a aktualizuje ISO manažér. 
• Raz za 2 roky je vykonané školenie prvej pomoci s praktickými ukážkami. 
• Vo firme je zakúpený defibrilátor. 
• V krízových prípadoch (napr. COVID 19) sú všetkým zamestnancom zasielané emailom 

informačné materiály o tom ako sa chrániť a zabezpečovať odporúčané opatrenia. 
• Sú vypracované pandemické opatrenia s pokynmi, pre zamestnancov aj pre zákazníkov, 

umiestnené verejne na firemnom webe. 
 
 

 
 
 
        


