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POLITIKA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 
 
Jadranski luksuzni hoteli opredijeljeni su ispunjavanju svojih etičkih načela i svih primjenjivih 
obveza usklađenosti kako bi osigurali zdravlje, sigurnost i dobrobit svih svojih zaposlenika u 
radnom okruženju, te zaštitili zdravlje i sigurnost suradnika i gostiju što je naš osnovni prioritet 
utkan u naše svakodnevne aktivnosti. Naša temeljna obveza je stvaranje i održavanje svjetske 
klase sigurnosne kulture te pružanje našim gostima, partnerima i zaposlenicima sigurno i zdravo 
okruženje.  
 
Usmjereni smo ka postizanju visoke razine sigurnosti i zdravlja u svim našim aktivnostima, osiguravanju i 
održavanju  primjerenog okruženja u kojem svi naši hoteli trajno poduzimaju mjere za prevenciju 
nastanka ozljeda i profesionalnih oboljenja, kao i za trajno promicanje zdravlja, sigurnosti i dobrobiti 
njihovog osoblja i njihovih gostiju. 

Jadranski luksuzni hoteli primijenili su Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu sukladno 
zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018 te su opredijeljeni za: 

• osiguravanje sigurnih i zdravih radnih uvjeta za prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja 
• ispunjavanje zakonskih zahtjeva i ostalih zahtjeva 
• eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika zdravlja i sigurnosti na radu 
• trajno poboljšavanje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 
• savjetovanje i sudjelovanje radnika i predstavnika radnika 
• zdravo i sigurno okruženje za boravak gostiju i partnera 
• osiguravanje odgovornosti i ovlasti zaposlenika na svim razinama sustava upravljanja zdravljem i 

sigurnošću na radu 
• trajno osposobljavanje svih zaposlenika radi stjecanja znanja i sigurnosti na radu 
• osiguravanje financijskih i drugih resursa za trajno poboljšavanje sustava upravljanja zdravljem i 

sigurnošću na radu 

Uvjereni smo da ćemo poduzimanjem svih mjera u skladu s važećim politikama o zaštiti na radu i ostalim 
zahtjevima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu osigurati zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, 
kooperanata, gostiju i našeg osoblja izvan ureda te njegovati sigurno, zdravo i energično okruženje koje će 
potaknuti veću suradnju i korporativnu kulturu koja će i još pozitivnije utjecati i na naše goste. 

Sve osobe koje rade pod nadzorom Jadranskih luksuznih hotela moraju biti svjesne ove politike i njenih 
opredjeljenja i primijeniti ih u obavljanju svojih aktivnosti.  

 
U Dubrovniku, 30.07.2021.  
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