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 סביבה ובטיחות, איכותמדיניות 
  חזון

חזון התאגיד הוא להיות תאגיד מוביל במתן שירות איכותי, בטיחותי ומקצועי לתושבי עכו לתשתיות המים 

  נולוגיות חדשניות.והביוב תוך התייעלות ושימוש בטכ

  מדיניות

עסוקה ומניעת ובריאות בת ותיחהתאגיד רואה באיכות השירות המסופק ללקוחותיו, מזעור סיכוני בט

  זיהום סביבתי יעד אסטרטגי וכלי חשוב ומרכזי להשגת מטרותיו.

, ISO9001:2015התאגיד פועל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה על פי המוגדר בדרישות התקנים 

2015 :ISO14001  ו– ISO45001:2018 בטיחות  כבסיס לבניית מערכת איכות, ,ובאמות המידה לשירות

  ואפקטיבית.מתקדמת בה ביוס

  ותוכנית להשגת היעדים המרכזיים. , יעדיםמטרותהתאגיד פועל על פי אמות מידה מוגדרות תוך קביעת 

נוגעות לבטיחות, לבריאות בתעסוקה התאגיד מחויב לעמידה בדרישות על פי דין ודרישות  נוספות ה

  והגנת הסביבה.

  ובדים.ריאותם של העמנת למנוע פגיעה בבם על ויב לספק תנאי עבודה בטוחים ובריאיהתאגיד מח

  וד בציפיותיו.התאגיד יעשה הכל על מנת להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולעמ

יכות, הבטיחות והסביבה שלו, ולכן התאגיד רואה בספקים/ קבלני המשנה חלק בלתי נפרד ממערכת הא

  מוגדרים ממשקי פעילות ותהליכי עבודה נדרשים בין הצדדים.

  ) להורדת עלויות הנובעות מהשירות תוך התייעלות התהליכים.כל שניתןפועל (כיד אגהת

התאגיד פועל ליצירת תשתיות מתקדמות ומקצועיות למתן שירות על פי אמות המידה המוגדרות (בחוק 

  מים וביוב). תאגידי

התאגיד פועל לסילוק /צמצום גורמי סיכון וההשפעות הסביבתיות בהתאם למדרג בקרות (סילוק גורם 

  מגן אישי) עד לרמת סיכון קביל. ת ושימוש בציודסיכון, שינויי תהליכים/ ציוד, בקרות, הדרכו

ת ביצוע ה בעכון המתגלף לסילהיחשר להם לא שפהתאגיד מעודד עובדים לדיווח על כל אירוע, סיכון ומא

  עבודתם.

  התאגיד פועל להורדת פחת המים העירוני.

  אמנת שירות

אנו מתחייבים למתן שירות איכותי, מקצועי ומיטבי בתחומי הפעילות עליהם אנו אחראים (בכפוף למוגדר 

  ה לשירות) ומעבר לכך.באמות המיד

בחוק לצרכני העיר  הביוב כמוגדר אנו מתחייבים לאספקה סדירה של מים ותחזוקה נאותה של תשתיות

  עכו.

אנו מתחייבים להעביר לתושבים את המידע הנדרש והישים אודות: מידע שוטף (שעות פעילות) הפסקות 

  יות טכניות, הסבר על חשבונית המים וכו'.מים יזומות, נושאים מקצועיים והדרכתיים, צריכה חריגה, הנח

יה של הלקוח המגיעה אלינו באופן ישיר או דרך סביר בכל פני אנו מתחייבים לרשום ולטפל ביעילות ובזמן

  שעות ביממה). 24המוקד (מוקד הפועל 

  כל האמור בכפוף ל"כח עליון".
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