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TEAM LAB PROJECT vol ser l’aliat de les empreses que pensen en la creació d’un nou
laboratori, aportant coneixement i especialització.
Som un equip d’enginyers que permet optimitzar costos, temps i recursos humans
amb la total confiança de saber per endavant que totes les qüestions tècniques i
normatives ergonòmiques estan sota control.
En TEAM LAB PROJECT preveiem cada detall i ens responsabilitzem de que els
laboratoris siguin un espai segur, modern i funcional, completament adaptat a les
necessitats de productivitat i expectatives de creixement.
TEAM LAB PROJECT considera la qualitat dels seus productes i serveis com la seva
major responsabilitat. Valorem la feina ben feta i els bons resultats. Per això, ens
comprometem a millorar contínuament i garantir el compliment de tots els requisits
aplicables.
TEAM LAB PROJECT declara els següents principis i compromisos bàsics de la nostra
política:
-

-

-

-

-

Assolir el més alt nivell de seguretat i salut en el treball mitjançant el compliment
de la legislació vigent en aquesta matèria, basant-se en el principi de millora
contínua de l'acció preventiva.
La prevenció de riscos laborals estarà integrada en el conjunt de polítiques de l'empresa,
de tal manera que els directius, tècnics, comandaments i treballadors assumeixin les
responsabilitats que tinguin en la matèria, entenent que el treball, per realitzar-lo
correctament, s'ha de fer amb seguretat, passant a ser condició de garantia de qualitat
Evitar accidents o malalties generades pel treball, adoptant els mitjans necessaris per
identificar, avaluar i controlar els possibles riscos.
S'haurà de promoure la prevenció en tots els àmbits de l'organització, el treball en
equip i la cooperació entre els diversos estaments de l'empresa, a l'igual que amb els
clients i proveïdors.
Difondre la política preventiva a tots els treballadors.
Revisar periòdicament el sistema de gestió per assegurar la seva conveniència,
adequació, eficàcia i millora contínua.
Per això, la direcció es compromet activament mitjançant les següents actuacions
essencials per part de tots els membres de l'estructura a:
● Assegurar vies de comunicació amb tots els membres de l'estructura, amb l'SPA, a
l'igual que amb els clients i proveïdors.
● Revisar la normativa, procediments i instruccions, periòdicament, d'acord amb
l'adaptació de el progrés tecnològic i tenint en compte la participació dels
treballadors de l'empresa per mitjà dels seus representants legalment establerts.
● Promoure la formació i informació entre els treballadors, facilitant els mitjans
necessaris per a la seva realització.
●

Interessar-se per conèixer les causes dels accidents laborals esdevinguts i
com han estat eliminades aquestes, com a premissa de la millora contínua.
● Difondre política entre les parts interessades.
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