
 

 

 עינת תעשיות מזון

 מדיניות איכות ובטיחות מזון

 

 ובטיחות איכות, בחברה והתהליכים המוצריםובטיחות  לאיכות אישית אחריות, מזון תעשיות עינת ומנהלי חברת לעובדי •

 .החברה במדיניות מרכזי ציר מהווים המוצרים

 איכות ניהול מערכת של מתמיד ולשיפור לקוחות דרישות, דין כל בדרישות לעמידה מחויבת מזון תעשיות עינת הנהלת •

 .פעולותיה ואפקטיביות המזון ובטיחות

 ובקרה הערכה ביצוע תוך החברה באתרי לעובדיה וגהות בטיחות מערכת ולתחזק להקים מתחייבת מזון תעשיות עינת הנהלת •

 .העובדים בריאות ולמען עבודה תאונות למניעת בחברה והגהות הבטיחות ניהול מערך שדרוג ותוך הסיכון גורמי של שוטפת

 .ולחברה לקהילה שביכולתה ככל ולתרום להתחשב עליונה כמטרה עינת הנהלת לה שמה קיבוצית בבעלות כמפעל •

 בסביבתו והשינויים השוק צרכי את המבין לומד ארגון ליצור במטרה משאבים להעמיד מתחייבת מזון תעשיות עינת הנהלת •

 .העסקית

 יביאו אשר, ועובדיה למנהליה מקצועית ולהדרכה הידע לעדכון הנדרשים המשאבים כל את תקציב מזון תעשיות עינת הנהלת •

  .המוצרים ובטיחות המוצרים איכות של מתמיד לשיפור

 .החברה במפעלי סיכונים של ובקרה הערכה, לזיהוי מזון בטיחות מערכת ולתחזק להקים מתחייבת מזון תעשיות עינת הנהלת •

 



 

 

 

 לעמוד מנת על BRC ו ISO 9001 ,ISO 22000, HACCP י"ת האיכות ניהול תקני את לאמץ החליטה מזון תעשיות עינת הנהלת •

 .ובטיחותו המוצר לאיכות בהתחייבויותיה

 .לו ומחוצה בארגון שלה המזון ובטיחות האיכות מדיניות את להפיץ מתחייבת ת החברההנהל •

 .ומאושרות מוסמכות מזון ובטיחות איכות מערכות בעלי ספקים עם לעבוד תפעל החברה הנהלת •

 פעילות את יסקור אשר הארגון עובד פיהם שעל, והתקנים הגבוהות האיכות דרישות יישום לנושא הנהלה חבר תמנה ההנהלה •

 .וקבועה מסודרת בצורה מזוןה ובטיחות האיכות

 .מזון ובטיחות האיכות בתחומי ויעדים מטרות של תקופתית קביעה על שיתבסס מתמיד שיפור של תהליך יישום תבטיח ההנהלה •

 בהשגת שלה האפקטיביות, המערכת של העדכניות מידת את לוודא מנת על תקופתית תיסקר במפעל המשולבת הניהול מערכת

 .הארגון דרגי בכל והטמעתה יישומה ומידת מזון ובטיחות האיכות מטרות
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