
 
 

 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY POLICY 

DOCUMENT NO:PO-OHSAS-01 EFFECTIVE DATE: 02.09.2019 REV. NO/REV. DATE: 01/30.12.2019 

 

 

It is the policy of John Keells Logistics (Pvt) Ltd to perform work in the safest possible manner consistent 

with the Sri Lanka Factories Ordinance and other applicable legal requirements and guidelines given by 

the industry, client and other interested parties on OH&S in all our functions in provisions of end to end 

third party logistics solutions, warehousing and distribution services to our customers. 

It is our belief that every employee & outsourced party working with us and visitors are entitled to work 

in a safe and healthy construction environment.  

Management at all levels is required to contribute to the health and safety of all persons in the workplace. 

To this end, it is the responsibility of management to develop, implement and keep under review, in 

consultation with its employees about the JKL ’s OH&S Management System and its Programs.  

Every reasonable precaution is to achieve our goal of eliminating or minimizing the hazards that cause 

near misses, accidents and injuries. 

Any incident including near-misses & accidents in this company will be viewed as a serious matter and 

will be thoroughly investigated to remove the root causes and to take appropriate corrective actions 

while continually improving the organization’s OH&SMS. 

 

 

Head Of Operations  :  
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වෘත්තීය ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්තතිය 

DOCUMENT NO:PO-OHSAS-01 EFFECTIVE  DATE: 02.09.2019 REV. NO/ REV. DATE: 01/ 30.12.2019 

 
 සේවාදායකයින් සහ අසෙකුත් උෙන්ුවක් දක්වෙ පාර්ශ්වයන් සමඟ 

ශ්රී ලංකා කර්ශමාන්තශාලා ආංඥ පෙත හා සේත්රයට අදාළ නීති සෙගුලාසි සහ මාර්ශසගෝපසේශයන්ට 

අනුකූලව  සේවක සසෞඛ්ය හා ආෙක්ෂාව මූලික කරගනිමින් සතවෙ පාර්ශශවීය භාන්ඩ සැපයුම් 

විසඳුම්, ගබඩා සහ සබදාහැරීසම් සේවාවන් අපසේ ගනුසදනුකරුවන්ට  ලබාදීම උසදසා  John Keells 

Logistics (Pvt) Ltd  ආයතෙය විසින් හුන්වාදි ඇති ප්රතිපත්තියයි.  

ආයතනයේ සෑම සේවකසයකුටම සහ පාර්ශශවකරුසවකුටම ආෙක්ිත හා සසෞඛ්ය සම්පන්ෙ   සේවා 

පරිසෙයක් ලබාදීම බව අපසේ අභිප්රාය යේ.  

සේවා ේථාෙය තුල සිටිෙ සියලුම සියලු මට්ටයේ පුේගලයින්සේ සසෞඛ්ය සහ ආෙක්ෂාව සඳහා 

කළමොකෙණය කැපවී සීීටී. සම් සඳහා, ආයතෙසේ වෘත්ීය සසෞඛ්ය සහ යේවක ආරක්ෂා 

කළමොකෙණ පේධතිය සහ එහි වැඩසටහන් පිළිබඳව, සේවකයින් සමඟ සාකච්ඡා කෙ                

සංවර්ශධෙය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ සමාසලෝචෙය කිරීම සඳහා කළමොකෙණය කැපවී සීීටී. 

අෙතුරු සහ තුවාල ඇති කෙෙ උපද්රව තුෙන් කිරීම සහෝ අවම කිරීම සඳහා අපසේ ඉලක්කය සපුො 

ගැනීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ගනු ලැයේ. 

සමම සමාගසම් ඕෙෑම අෙතුෙක් යහෝ අෙතුෙක් යාන්තමින් යේරීයේ අවේථා බෙපතල කාෙණයන් 

යේ සලස සලකනු ලබෙ අතෙ, එයට පාදක වු මුලික සේතු ඉවත් කිරීම සහ සංවිධාෙසේ වෘත්ීය 

සසෞඛ්ය සහ සුෙක්ිතතා කළමොකෙණ පේධතිය අඛ්ණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමත් කරන අතෙම ඉහත 

අවේථා වලදී සුුසු නිවැෙදි කිරීසම් ක්රියාමාර්ශග ගැනීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ගනු ලැයේ. 

 

      සමසහයුම් ප්රධානියා  :                                              දිනය : 06/03/2020 


