OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH
GENERAL POLICY STATEMENT
Bareen International Hospital is committed to render innovative and
excellent personalized patient care, research, education and service to
our communities in the UAE.
We recognize and accept the moral and legal responsibilities of promoting
and protecting Health, Safety and Well-being of all individuals involved
in our health care service delivery as well as infection prevention. We are
further committed to conduct our activities in a manner that safeguards
the natural environment and minimize negative impacts.
We promote the highest standards in Health & Safety by establishing,
implementing
and
maintaining
an
Occupational Safety &
Health Management System (OSHMS) that includes but not
restricted to:
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Setting clear roles and responsibilities for OSH performance
across all levels of the organization;
Establishing methods for occupational hazards by identification,
assessment and reducing their risks and impacts to levels as low
as possible;
Commit to prevent occupational-related injury, illness and
environmental pollution;
Demonstrate top management’s involvement and support in all
OSH end eavors and strengthen employees’ participation in OSH
programs;
Set and review objectives and targets, so ensuring an effective and
continually improving Occupational Safety & Health Management
System;
Managing our contractors and all our external providers to ensure
that our health services are executed in a health and safety manner
at all times;
Fostering positive health and safety culture by an effective
communication, participation and consultation with our employees,
patients, visitors and contractors;
Ensuring that appropriate training, supervision, information and
resources on OSH are provid ed to all employees, patients
and contractors;
Establishing and implementing an effective and appropriate
emergency response plans and strategies;
Monitoring, analyzing and reporting our OSH performance
through inspections, audits and management reviews;
Implementing an accurate and efficient investigation of all types of
incidents, and reporting them to concerned authorities as required;
Identifying root-causes of all OSH nonconformities and ensuring
that appropriate corrective actions are identified and implemented;
Conserving energy, reducing waste generation, and preventing
infection and cross contamination;
Complying with applicable statutory and legal requirements in
relation to Occupational Safety & Health;
Period ically review and revise this policy on a continual basis,
at least annually and as necessary to ensure its relevance and
appropriateness to our organization.

Bareen International Hospital is further committed to a program
of continual improvement in our performance of OSHMS and ensures
that all of our business operation remains relevant, appropriate and
compliant to the stand ard s and requirements of OSHAD System
Framework Version 3.1 and Health Sector EHSMS requirements
version 2.1.
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بيان السياسة العامة للسالمة
والصحة المهنية

تلتزم مستشفى بارين الدولي بتقديم أرقى الوسائل المبتكرة للرعاية الصحية
.الشخصية واألبحاث والتعليم وخدمة مجتمعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ونحن ندرك ونقبل المسؤوليات األخالقية والقانونية لتعزيز وحماية معايير الصحة
والسالمة والرفاهية والوقاية من العدوى لجميع األفراد المشاركين في تقديم
 ونحن أيض ًا ملتزمون بأداء أعمالنا وأنشطتنا بطريقة.خدمات الرعاية الصحية لدينا
.وأسلوب يحافظ على البيئة ويحد من آثارها السلبية
نحن نعمل على تعزيز أعلى المعايير في مجال الصحة والسالمة وحماية البيئة من
 الذي،)OHSMS( خالل وضع وتنفيذ وترسيخ نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
:يشمل وال يقتصر على اآلتي
•	تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لألداء المهني فيما يتعلق بمعايير السالمة
.والصحة المهنية على جميع مستويات المؤسسة
•	استحداث وإنشاء أساليب وآليات تتعلق بتحديد وتقييم الجوانب البيئية
والمخاطر والحد من آثارها السلبية والوصول بها إلى مستويات منخفضة وغير
.مؤثرة بقدر اإلمكان
•	العمل على منع اإلصابات الناتجة عن ممارسة المهن المختلفة وتلك المتعلقة
.باألمراض والتلوث البيئي
•	انخراط اإلدارة العليا ودعمها لكل مساعي تنفيذ معايير السالمة والصحة
 وكذلك تعزيز مشاركة الموظفين في برامج إدارة البيئة والصحة،المهنية
.والسالمة
•	تحديد ومراجعة األهداف والغايات لضمان فعالية واستمرارية وتطوير وتحسين
.نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
•	إدارة المقاولين والمتعهدين الخارجيين بشكل يضمن تنفيذ الخدمات الصحية
.التي نقدمها باالعتماد على معايير الصحة والسالمة في جميع األوقات
•	تعزيز وتبني ثقافة إيجابية نحو الصحة والسالمة عن طريق التواصل والمشاركة
.والتشاور الفعال مع موظفينا والمرضى والزوار والمقاولين
•	ضمان توفير المعلومات والمصادر واإلشراف والتدريب المناسب على معايير
.السالمة والصحة المهنية لجميع الموظفين والمرضى والمقاولين
.•	إنشاء وتنفيذ خطط واستراتيجيات االستجابة للطوارئ بشكل فعال ومالئم
•	مراقبة وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بأداء وتنفيذ معايير السالمة والصحة
.المهنية من خالل عمليات التفتيش والتدقيق اإلدارية
 وإبالغ السلطات المختصة،•	تنفيذ تحقيقات دقيقة وفعالة لجميع أنواع الحوادث
.بشأنها على النحو المطلوب
،•	تحديد األسباب الجذرية لجميع معايير السالمة والصحة المهنية الغير سليمة
.والتأكد من أن اإلجراءات التصحيحية المناسبة تم تحديدها وتنفيذها بدقة
. ومنع حدوث العدوى والتلوث، والحد من إنتاج النفايات،•	الحفاظ على الطاقة
•	االمتثال للمتطلبات التشريعية والقانونية المعمول بها في ما يتعلق بمعايير
.السالمة والصحة المهنية
 على األقل بشكل سنوي،•	إجراء مراجعات دورية لتلك السياسة بشكل مستمر
.وبحسب ما تقتضيه الضرورة لبيان مدى مالءمتها لظروف منظمتنا
” الدائمOHSMS “  فإن مستشفى بارين الدولي ملتزمة ببرنامج،عالوة على ذلك
 وكذلك من،إلدارة البيئة والصحة والسالمة بغرض تحسين األداء بشكل مستمر
أجل ضمان أن كل أعمالنا متطابقة ومناسبة ومتوافقة مع معايير ومتطلبات
 وكذلك اإلطار،”OSHAD“  للسالمة والصحة المهنية3.0 اإلطار التنظيمي لإلصدار
.”EHSMS “  لمعايير البيئة والصحة والسالمة2.1 التنظيمي لإلصدار
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