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SƏTƏM Siyasəti Bəyanatı 
 

Xidmətlərin əhatə dairəsi: Amina & S Services LLC geniş bir çeşiddə İnşaat, Təmir Təmiri, Mebel Daşıyıcıları, Ziyanvericilərə qarşı 
Mübarizə, Yanğın və Su Bərpası, Ümumi Baxım və Təmizlik xidmətləri təmin edir. 
 
Öhdəliyimiz: Şirkətimiz, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin yüksək səviyyədə qorunmasına nail olmaq üçün tətbiq olunan bütün 
qanunlara, standartlara, məcəllələrə, müştərinin ehtiyaclarına, gözləntilərinə və müvafiq tələblərə əməl etməyə borcludur. Proseslərimiz ISO 
9001: 2015 Beynəlxalq Standartının tələblərinə cavab verən sənədləşdirilmiş keyfiyyət idarəetmə sistemi şəklində qurulmuşdur. 
 
Fəaliyyətlərimizdə aşağıda təsvir olunan prinsip və metodlara tətbiq etmək məcburiyyətindəyik: 
 

 Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin Mühafizəsi: Şirkət birbaşa və ya dolayı yolla işləyənlər və ictimaiyyət nümayəndələri 
üçün qəzaların, hadisələrin, yaralanmaların və pis sağlamlığın qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Yüksək rəhbərlik və nəzarət heyəti ətraf 
mühitin qorunması, təhlükəsizliyi, sağlamlığı və bütün işçilərin rifahı ilə bağlı məsuliyyətlərini bilirlər. Təşkilat ətraf mühitə olan 
çirklənmələrin və təsirlərin qarşısını almağı hədəfləyir. 

 

 Risklərin İdarə Edilməsi: Şirkətimiz, təşkilatımızın fəaliyyətinə birbaşa və ya dolayı yolla təsir göstərə biləcək sağlamlıq, təhlükəsizlik 
və ətraf mühitlə əlaqəli bütün risklərin qiymətləndirilməsini, mövcud təhlükələrin müəyyənləşdirilməsini və təsirli nəzarət tədbirlərinin 
tətbiq olunmasını təmin etmək üçün risklərə əsaslanan idarəetmə təmin edir. 

 

 Davamlı inkişaf: Ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi və görünən liderlik, öhdəlik, xətt rəhbərliyinin iştirakı, işçilərlə məsləhətləşmə və iştirak 
yolu ilə əməliyyat proseslərinin davamlı inkişafını təşviq edəcəyik. 

  

 Məqsədlər və hədəflər: SƏTƏM ilə əlaqəli məsələlərin hədəflərini müəyyənləşdirəcəyik və hər bir əməliyyat ili üçün onlara rəhbərlik 
tərəfindən hər il nəzərdən keçiriləcək hədəfləri təyin edəcəyik. Məqsədlərə çatmaq üçün işçilərin təlimi strategiyanın ayrılmaz hissəsi 
olacaqdır. 

 Resurslar: planlı hədəflərə və hədəflərə çatmaq üçün şirkət rəhbərliyi tərəfindən intellektual, maliyyə, məlumat, varlıq və digərləri kimi 
bütün lazımi qaynaqlar təmin ediləcəkdir. 
 

 Maraqlanan tərəflər: Şirkət işçiləri və müştərilərimizin, təchizatçılarımızın, tərəfdaşlarımızın və digər maraqlı tərəflərin təhlükəsizliyi 
bizim üçün ən vacibdir. İşçilərin və digər əlaqəli şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tətbiq olunan bütün tədbirləri görəcəyik. 

 
 Xarici və daxili məsələlər: Əməliyyatlardakı dəyişikliklər, iş şəraiti, müştəri tələbləri, maraqlı tərəflərin yeni gözləntiləri, işçilərin 

mənəviyyatı və başqaları kimi insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcək məsələlər hər zaman nəzərdən 
keçiriləcəkdir. 

 

 Məsuliyyətlər: Hər bir işçinin vəzifəsi bu SƏTƏM siyasətinin tələblərinə əməl etmək və iş yerinin mümkün qədər təhlükəsiz qalmasını 
təmin etmək üçün rəhbərliklə əməkdaşlıq etməkdir. İşçilər, əməliyyatlarımızın təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcək hər hansı bir 
narahatlığı rəhbərliyə bildirəcəklər. Bu siyasətə və ya digər təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməyən işçilər intizam məsuliyyətinə cəlb 
ediləcəklər. İcraçı direktor şirkət daxilində təhlükəsizlik üçün ümumi məsuliyyət daşıyır. Bu siyasətin effektivliyini izləyir və nəzarətdə 
saxlayır. 
 

 Ünsiyyət: SƏTƏM Siyasəti prinsipləri hər zaman məlumatlandırılacaq və işçilər üçün açıq olacaqdır. Müştərilərimizi və öhdəliyimizdə 
qanuni marağı olan hər hansı maraqlı tərəfi cəlb etmək üçün bu Siyasət Bəyanatı veb saytımızda https://www.amina.az yerləşdirilmişdir.  
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