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Heilsu- og öryggistefna Ósa  

Inngangur 

Stefna þessi nær til Ósa og dótturfélaganna Icepharma, LYFIS og Parlogis (hér eftir vísað til 

sem ''samstæðan'')  og gildir um allt starfsfólk samstæðunnar. Markmið stefnunnar er að 

bæta lífsgæði og vinnuumhverfi starfsfólks og styðja við mannauðsstefnu samstæðunnar.  

Í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er kveðið á um að fyrirtæki 

skuli tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Með þessari stefnu skal það tryggt að 

samstæðan standi vörð um heilsu og öryggi starfsfólks og gera því góð skil hvernig slíkri 

stefnu skuli framfylgt. Stefnan skal vera leiðarljós starfsfólks að betri heilsu, hvort sem er 

andlegri, félagslegri eða líkamlegri. Með stefnunni og aðgerðum samhliða henni er lögð 

áhersla á forvarnir og heilsueflingu til framtíðar og aukna vitund starfsfólks um málefnið. 

Áætlun um heilbrigði og öryggi á vinnustað 

Félögin leggja sig fram við að skapa öruggt og gott starfsumhverfi þannig að vinnan geti 

stuðlað að auknum lífsgæðum starfsfólks. Við framkvæmd stefnunnar er fylgst með 

skilgreindum áhættuþáttum er varða heilsu og öryggi starfsfólks með eftirfarandi þætti að 

leiðarljósi: 

• Greining - Þekkja áhættuþætti er varða heilsu starfsfólks á hverjum tíma 

• Forvarnir - Draga úr líkum á afleiðingum áhættuþátta 

• Viðbrögð - Bjóða upp á markviss úrræði og þjónustu til betri heilsu 

• Eftirfylgni - Fylgja málum eftir, meta árangur og endurskoða ef þörf er á 

Framkvæmd 

• Heilsa og vellíðan er lögð til grundvallar í öllu starfi Ósa og dótturfélaga.   

• Starfsfólk er hvatt til að leggja rækt við eigin heilsu.   

• Starfsfólk er hvatt til þátttöku í viðburðum og verkefnum til heilsueflingar.   

• Starfsfólki er veittur styrkur til líkamsræktar og annarrar heilsueflingar árlega.   
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• Starfsfólk er hvatt til að nýta heilsustyrk til að efla eigið heilbrigði. 

• Í fræðsluáætlun er tekið tillit til heilsustefnu með heilsueflandi námskeiðum og 

fræðslu. 

• Gerðir eru samningar við viðurkennda þjónustuaðila á sviði heilsu- og vinnuverndar 

sem veita margvíslega þjónustu sem starfsfólk getur nýtt sér, s.s. ráðgjöf og þjónusta 

á sviði trúnaðarlækninga, heilsufarsskoðunar og fræðslu 

• Starfsfólki gefst kostur á hollum heitum mat í hádeginu. Einnig er boðið upp á 

salatbar auk fjölbreytts úrvals millibita svo sem grænmetis og ávaxta. Ávallt er gott 

aðgengi að fersku drykkjarvatni. 

• Boðið er árlega upp á bólusetningu gegn inflúensu. 

• Hverskyns áreitni eða ofbeldi er ekki liðið og skýrar reglur eru um hvernig við því er 

brugðist. 

• Gerðar eru reglubundnar kannanir um líðan starfsfólks og tímasettar 

framkvæmdaáætlanir unnar út frá þeim. 

• Leitast er við að veita starfsfólki örugga og góða vinnuaðstöðu og búnað bæði sem 

hluta af fyrirbyggjandi aðgerðum og til að styðja við heilsu starfsfólks.  

• Í boði er sveigjanlegur vinnutími og fjarvinna eins og kostur er m.t.t. verkefna og í 

samráði við næsta yfirmann. 

• Lögð er áhersla á fræðslu og upplýsingagjöf til starfsfólks og stjórnenda um þarfar 

umbætur og stuðning við starfsfólk. 

Endurskoðun stefnu 

Stefnan er samþykkt af forstjóra. Stefnan er endurskoðuð að lágmarki á tveggja ára fresti eða 

eins og tilefni er til þannig að tryggt sé að hún samræmist þeim markmiðum sem stefnt er 

að. Uppfærða stefnu ber að kynna fyrir starfsfólki og samstarfsaðilum. 

 

 

 


