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«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның  

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы  

саясаты 

 

 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) және оның еншілес ұйымдары 

(бұдан әрі – ЕҰ) өндірістік қызмет нәтижелеріне, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау саласындағы қауіпті өндірістік факторлардың (бұдан әрі – ҚжЕҚ) алдын 

алуға қатысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының басымдығын белгілейді. 

Осы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау саласындағы саясатын (бұдан әрі – Саясат) іске асыру үшін Қоғам 

басшылығы өзі орындайтын мынадай міндеттемелерді өзіне алады және ЕҰ 

мен мердігерлік ұйымдардан олардың орындалуын талап етеді: 

1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданылатын нормалар мен 

стандарттардың, ҚжЕҚ саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын сақтау. 

2. Жоғары басшылықтың ҚжЕҚ-ға қатысты көшбасшылығы мен адалдығын 

көрсету, әрбір жұмыскер өзінің жеке қауіпсіздігі және айналасындағы адамдардың 

қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті сезінген кезде қауіпсіздік мәдениетін дамытуға 

әрбір жұмыскерді белсенді тарту. 

3. ҚжЕҚ саласындағы үздік тәжірибе мен дағдыны қоғамның компаниялар тобы 

ішінде де, мердігерлік ұйымдар мен мүдделі тараптар арасында да көтермелеу, 

дамыту және тарату. 

4. Жарақаттанудың және қызметкерлердің денсаулық жағдайының 

нашарлауының алдын алу үшін қауіпсіз және денсаулыққа қолайлы еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ету. 

5. Қоғамның компаниялар тобын басқарудың барлық деңгейлерінде ҚжЕҚ 

саласындағы қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру және оқыту. 

6. Қоғамның компаниялар тобының барлық жұмыскерлері, мердігер ұйымдар 

мен мүдделі тараптар арасында ҚжЕҚ мәселелері бойынша коммуникация мен кеңес 

беруді қамтамасыз ету. 

7. Жұмыскерлердің өздерінің не айналасындағы адамдардың өмірі мен 

денсаулығына негізді түрде қатер төндіретін ахуал туындаған кезде жұмыскерлерге 

жұмыстарды орындаудан бас тартуға заңды құқық кепілдігін беру. 

8. Мүдделі тараптарды жазатайым оқиғалар туралы уақтылы хабардар ету мен 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның компаниялар тобының 

ішкі құжаттарына сәйкес тергеп-тексеру жүргізуді қамтамасыз ету. 

9. Қоғамның ҚжЕҚ саласындағы компаниялар тобының қызметі туралы 

ақпараттың айқындығын, ашықтығын және анықтығын, оның мазмұндылығы мен 
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жеделдігін қамтамасыз ету. 

10. Міндеттер мен жауапкершілікті бөлу, оны қолдау және тиімді жұмыс істеу 

үшін өкілеттіктер беру арқылы ҚжЕҚ саласындағы басқару жүйесі мен 

көрсеткіштердің тұрақты жақсаруын қамтамасыз ету. 

Осы Саясатта көрсетілген міндеттемелер ҚжЕҚ саласындағы мақсаттарды 

айқындау үшін негіз болып табылады, ЕҰ-ға, мердігерлік ұйымдарға, көрсетілетін 

қызметтерді жеткізушілерге қолданылады және Қоғамның әріптестермен іскерлік 

қатынастар жүйесіне енгізіледі. 

Қоғамның Саясатын ЕҰ-да қолдану осы Саясатқа сәйкес қызмет ерекшелігіне 

сай ұқсас саясаттарды әзірлеу және бекіту немесе Қоғам ЕҰ-ның ішкі құжаттарын 

келтіру жолымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте Қоғам 

ЕҰ-ның ұқсас саясатында және ішкі құжаттарында осы Саясатта көзделген талаптар 

төмендетілмеуі тиіс. 

 


