
Política de Segurança e Saúde Ocupacional 

 
Como gerentes de floatels semisubmersíveis ancorados e dinâmicamente posicionados,  fornecemos 
acomodação offshore e serviços operacionais para plataformas de petróleo.  
Essa política se aplica a todas as atividades, produtos e serviços fornecidos pela OOS International 
BV. 
 
Nós cumpriremos as exigências da OHSAS 18001 e as exigências regulatórias aplicáveis.   
A OOS International BV reconhece e aceita sua responsabilidade em fornecer um local de trabalho 
saudável e seguro para todos os nossos funcionários.  
Nós iremos nos esforçar para fazer cumprir os seguintes compromissos: 

 Estar de acordo com o padrão OHSAS 18001 e toda declaração aplicável, regulações federais 

ou locais com um objetivo de eliminação de perigo onde exequível e possível. 

 Considerar a melhoria a longo-prazo na saúde e boa condição física dos funcionários. 

 Aperfeiçoamento contínuo da performance de saúde e de segurança através do 

envolvimento de todos os funcionários, contratados e clientes trabalhando para e junto com 

a OOS International BV. 

 Identificar perigos de trabalho e de área e determinar os riscos associados a estes perigos e 

criar controles apropriados para eliminar, diminuir ou manter os riscos a um nível aceitável 

para evitar lesões em nossos funcionários.  

 Nós devemos garantir que todos os funcionários e qualquer outra pessoa realizando tarefas 

para a empresa ou em interesse da mesma sejam competentes no que se refere à educação 

apropriada, treinamento ou experiência para realizar as tarefas atribuídas a eles de forma 

segura. 

 Nós iremos estabelecer, implementar e manter nossos planos de emergência e 

procedimentos para identificar possíveis situações de emergência e acidentes potenciais e 

como respondemos a eles.   

 Fazer cumprir a melhoria contínua do nosso sistema de segurança e qualidade. 

 

Todos os funcionários têm a responsabilidade de garantir sua própria segurança assim como a de 

seus companheiros de trabalho aderindo às políticas e procedimentos associados ao sistema de 

gerenciamento de saúde e segurança e pela participação na identificação de perigo no local de 

trabalho e recomendações para melhoria para criar um local de trabalho tão seguro quanto possível. 

Esta política será comunicada a TODOS os funcionários, contratados e fornecedores, e estará 

disponível ao público. 
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