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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА

 Главниот фокус и она кон кое Еуровиа секогаш се стреми е 
подобрување на безбедноста на сите вработени во компанијата. Имаме 
воспоставен систем за управување со здравјето и безбедноста при 
работа, што служи како ефикасен пристап при управувањето и 
континуирано отстранување на опасностите и минимизирање на 
ризиците.

Компаниите се должни на работниците да им обезбедат здрави и 
безбедни услови за работа како предуслов за брзо, ефикасно и 
навремено исполнување на работните обврски. Безбедност и заштита 
при работа е начин за обезбедување заштита на нивното физичко и 
психичко здравје, како и за обезбедување достоинство и хуманост во 
работните односи.

Токму затоа, на ден 21.07.2022 на половина од вработените во Еуровиа , е 
спроведена обука за безбедност и здравје при работа на работно место. 
После обуката, вработените пополнуваа тест за проверка на знаењата од 
областа на безбедност и здравје при работа.
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Компанијата има развиено работни процедури и упатства што 
задолжително содржат:

упатства за здравјето и безбедноста;
постапка во случај на инцидент при работа;
постапка во случај на пожар;
опасности што можат да се појават при употреба на опремата; 
опасности поврзани со користењето на изворите на енергија;
опасности поврзани со психолошки и ментален напор;
опасности поврзани со организирање на работното место;
опасности од пожар;
дополнителни здравствени и безбедносни упатства;
постапка во случај при повреда на работа.
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ПРАКТИКАНСТВО
ВО ЕУРОВИА
 

 Поддршка на млади и талентирани луѓе од најразлични области е 
дел од општествената одговорност на Еуровиа. Преку едукативни 
проекти, работилници, практична работа и специјализирани програми 
компанијата им помага на младите да се стекнат со вештини и знаење 
потребни за нивното идно вработување.
 
Со праксата во Еуровиа, покрај можноста да се има увид во повеќе сфери 
од различни дејности, практикантите имаат можност да работаат заедно 
со искусни менаџери. Секојдневно запознавајќи се со процесите за 
работа, организација, работа во тим и менаџирање на времето 
користејќи различни техники.
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“Способноста да имате практично искуство во 
индустријата или полето од кое сакате да бидете 
дел, е феноменална. Како практикант во Еуровиа, 
дадени ми се бескрајни можности да учам нови 
вештини и да се подготвам за она што следи 
подоцна.” – Енис Латифи, архитект. 
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НОВИ ВРАБОТЕНИ
ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ

Валон Абди
 - градежен инженер

Адиса Фаризи 
 - администартивен асистент
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 Нашите луѓе се нашето најголемо богатство. 

Би сакале да ја искористиме приликата за да ги претставиме Валон и 
Адиса и да им посакуваме топло добродојде во нашиот тим.



                           КАМПАЊИ
ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ
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М Е С Е Ч Е Н
И З В Е Ш Т А Ј

За повеќе информации,
посетете го нашиот блог:

blog.eurovia.mk


