
naše vize:

jsme celosvětově preferovaným specia-
lizovaným partnerem pro smluvní vývoj 
a výrobu injekčních přípravků.

naše mise:

pomáháme uzdravovat.

Jako představenstvo společnosti  
vydáváme tuto politiku bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a zavazujeme 
se podporovat a vyžadovat chování  
v souladu s ní od nás samých, našich  
zaměstnanců i od všech zainteresova-
ných subjektů, jelikož přispívá nejen  
k dosažení naší vize a strategie, ale rov-
něž je přímou součástí našich hodnot.

Člověk – člověk stojí na počátku i konci 
naší činnosti.
•	Prioritou je zajistit bezpečné a zdra-

vé pracovní podmínky našich zaměst-
nanců a dalších osob vstupujících do 
našich prostor tak, abychom přede-
šli pracovním úrazům a poškozová-
ní zdraví a umožnili vést plnohodnot-
ný život.

•	Náš přístup je založen na principu  
prevence a odstraňovaní nebezpečí 
a snižování rizik v oblasti BOZP. 

Otevřenost – zakládáme si na otevřenos-
ti k individualitám, různým názorům  
a navrhovaným řešením.
•	Zavazujeme se ke spoluúčasti 

a projednávání problematik BOZP se 
zaměstnanci a jejich zástupci, od če-
hož si slibujeme nacházení řešení,  
které vyhovuje oběma stranám, po-
souvá nás dopředu a je tak široce  
akceptovatelné. 

Odpovědnost – jsme součástí světa, 
vzájemně od sebe očekáváme a nabízí-
me odpovědný přístup.
•	Zavazujeme se k plnění právních 

předpisů a ostatních požadavků 
v oblasti BOZP, které se na nás vzta-
hují. Očekáváme, že vždy začne-
me sami u sebe, protože tak nejlépe 
ochráníme sami sebe, své kolegy  
a v neposlední řadě také společnost. 

Profesionalita – udržujeme se v kontaktu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky.
•	Neustálé zlepšování a zefektivňování 

systému managementu BOZP je nedíl-
nou součástí naší každodenní práce.

•	Naše profesionalita je založena na 
využívání moderních a bezpečných 
technologií.

•	Zaměřujeme se na neustálý rozvoj 
sebe a svých kolegů, včetně oblasti 
bezpečnosti. 

Důvěra – věříme, že pouze s důvěrou 
jsme schopni být spolehlivými výrobci  
léčivých přípravků.
•	Je pro nás důležité být důvěryhodným 

partnerem a zaměstnavatelem  
ve všech oblastech naší činnosti, 
včetně bezpečnosti.

Tato politika BOZP poskytuje rámec pro 
stanovování cílů BOZP, vychází z poža-
davků relevantních zainteresovaných 
stran, normy ISO 45001 a potřeb organi-
zace a je závazná pro všechny naše  
zaměstnance.
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our vision:

we are a worldwide preferred 
specialized CDMO Fill & Finish Partner.

our mission:

we help to cure.

As the Board of Directors of the com-
pany, we issue this occupational health 
and safety policy and we undertake to 
encourage and require our employees,
ourselves and all stakeholders to act in 
accordance with it as it contributes not 
only to achieving our vision and strategy, 
but as it is also a direct part of our
values.

Human – A human being is both at the 
beginning and the end of our activities.
•	The priority is to provide safe and 

healthy working conditions for our 
employees and other persons enter-
ing our premises in order to prevent 
work injuries and health damage and 
to enable full enjoyment of life. 

•	Our approach is based on the prin-
ciples of prevention, elimination of 
hazards and reduction of risks in the 
OHS area. 

Openness – We focus on openness to 
individuality, different opinions, and pro-
posed solutions.
•	We undertake to involve ourselves 

and discuss the issues of OHS with 
our employees and their representa-
tives, through which we hope to find  
a solution that suits both sides, 
moves us forward and is thus widely 
acceptable. 

Responsibility – We are a part of the 
world, so we both expect and offer  
a responsible approach.
•	We undertake to comply with all ap-

plicable legal regulations and other 
requirements in the area of OHS. We 
expect to always start with ourselves, 
because that is the best way to pro-
tect ourselves, our colleagues and, 
last but not least, the company.  

Professionalism – We keep in touch with 
the latest scientific knowledge. 

•	Continuous improvement and 
streamlining of the system of OHS 
management are integral parts of our 
daily work.

•	Our professionalism is based on the 
use of modern and safe technologies.

•	We focus on continuous development 
of ourselves and our colleagues,  
the area of safety included. 

Trust – We believe that only with trust we 
are able to be a reliable manufacturer of 
pharmaceutical preparations.
•	 It is important for us to be a trusted 

partner and employer in all areas of 
our business, safety included.

This OHS policy provides a framework 
for setting OHS goals, it is based on 
relevant stakeholder requirements, ISO 
45001 and the needs of the organization, 
and is binding for all our employees.
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