
 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 
 

На вниманието на всички 

заинтересовани страни (доставчици, 

посетители и Външни 

подизпълнители и др.)  

 

 

Фирма "Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД има разработена и внедрена система за 

управление на качеството, здраве, безопасност при работа на базата на ISO 9001:2015, 

14001:2015, 13485:2012 и BS OHSAS 18001:2007. 

 

 

"Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД изисква от всички доставчици, посетители, 

Външни подизпълнители и други, посещаващи обектите на фирмата, да спазват 

следните изисквания: 

 

 

1. На обекта / площадката имат право да присъстват само лица, които имат 

съответното разрешение за това, след проведен инструктаж от Орган за 

безопасност и здраве при работа / Ръководител на група. 

2. Посетителите могат да се придвижват на обекта / площадката само с придружител 

от "Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД. 

3. Да използват необходимите лични предпазни средства и специално работно 

облекло, съгласно инструкциите на конкретния ръководителя на обекта. 

4. По време на престоя на посетителите, не се разрешава извършването от тях на 

ремонтни дейности на МПС и всякакви други дейности, които- могат да окажат 

влияние върху здравето и безопасността при работа. 

5. Да докладва незабавно на Ръководител на група за всеки разлив на химични 

вещества, материали или течни отпадъци и инциденти, свързани със здравето и 

безопасността при работа. 

6. Да се запознаят с плана за действие при извънредни ситуации (евакуация, 

сборния пункт) знаците и сигналите за безопасност. 

7. Да се грижат за собствената си безопасност и за безопасността на околните лица. 

8. "Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД  изисква от своите доставчици на химически 

продукти и материали да предоставят актуални Информационни листове за 

безопасност за химическите вещества, съгласно нормативната уредба. 

 

 

"Медикъл Имейджинг Сървиз" ООД има Политика по качество, околна среда, 

здраве и безопасност при работа, която прилагаме в брошурата, и с която бихте 

могли да се запознаете чрез интернет сайта на фирмата www.miservice.bg или в 

офиса на адрес: гр. София, бул. „ Д-р Петър Дертлиев“, бл. 647, офис партер. 


