Политика безопасности полѐтов АО «Международный аэропорт Атырау»
Система управления безопасностью полетов является одной из наших основных
управленческих систем и предназначена для постоянного повышения уровня
безопасности полетов на нашем предприятии путем внедрения лучших мировых практик
и стандартов в области безопасности, что, в свою очередь, формирует уверенность и
доверие среди наших клиентов и будущих партнеров и закладывает жизненно важную
основу нашего производственного и делового успеха.
Система управления безопасностью полетов охватывает всю авиационную
деятельность.
Руководство на всех уровнях и все сотрудники отвечают за достижение высокого
уровня безопасности полетов, начиная с Председателя Правления.
Мы берем на себя обязательства:
• Оказывать поддержку управлению безопасностью полетов путем выделения
всех соответствующих ресурсов.
• Обеспечивать наличие достаточных квалифицированных ресурсов для
осуществления и соблюдения политики безопасности полетов.
• Разработать и применять процессы выявления опасных факторов с целью
устранения или уменьшения рисков в АО «Международный аэропорт Атырау» до
наименьшего практически возможного уровня.
• Способствовать открытой и прозрачной культуре безопасности. Гарантировать
сотруднику, сообщившему о проблеме безопасности полетов через систему
представления данных о факторах опасности, защиту от принятия каких-либо мер
воздействия, за исключением случаев когда такое сообщение небезосновательно
указывает на противоправные действия, грубую халатность или на преднамеренное или
злонамеренное нарушение правил или процедур.
• Соблюдать и, по возможности, превышать правовые и нормативные требования и
стандарты
• Гарантировать всему персоналу АО «Международный аэропорт Атырау»,
предоставление адекватной и надлежащей информации по безопасности полетов,
соответствующую подготовку для обеспечения необходимой квалификации,
соизмеримой с исполняемыми.
• Проводить регулярную оценку эффективности обеспечения безопасности
полетов в сравнении выставленными реалистичными целями
• Поддерживать и постоянно улучшать систему управления безопасностью
полетов аэропорта посредством управленческих процессов, которые обеспечивают
принятие соответствующих и действенных мер в области безопасности полетов.
• Гарантировать соответствие предоставляемых из внешних источников систем и
услуг для обеспечения наших производственных операций стандартам обеспечения
безопасности полетов
Любые неизбежные отклонения от настоящей политики должны зафиксированы
соответствующим образом, а наши процессы и процедуры, связанные с этим, четко
определены вместе с нашим компетентным органом.
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«Атырау халықаралық әуежайы» АҚ қауіпсіздік саясаты
Ұшулардың қауіпсіздігін басқару жүйесі біздің негізгі басқару жүйесінің бірі
болып табылады және қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен әлемдік үздік тәжірибені
енгізу жолымен біздің кәсіпорында ұшулардың қауіпсіздік деңгейін үнемі арттыруға
арналған, ол өз кезегінде біздің клиенттеріміз бен болашақ серіктестеріміз арасындағы
сенімділік пен сенімді қалыптастырады және біздің өндірістік және іскери
табысымыздың өмірлік маңызды негізін қалыптастырады.
Ұшулардың қауіпсіздігін басқару жүйесі барлық авиациялық қызметті қамтиды.
Барлық деңгейдегі басшылық пен барлық қызметкерлер Басқарма төрағасынан
бастап ұшулар қауіпсіздігін жоғарғы деңгейге жеткізуге жауап береді.
Біз өзімізге міндеттеме қабылдаймыз:
 Барлық тиісті ресурстарды бөлу жолымен ұшулардың қауіпсіздігін басқаруға
қолдау көрсету.
 Ұшулардың қауіпсіздік саясатын жүзеге асыру және сақтау үшін жеткілікті
білікті ресурстардың болуын қамтамасыз ету.
 «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ тәуекелдерін жою немесе анағұрлым
төмен деңгейге жеткізу мақсатында қауіпті деректерді анықтау үдерісін жасақтау және
қолдану.
 Ашық және шынайы қауіпсіздік мәдениетіне жағдай жасау. Ұшулардың
қауіпсіздік мәселесі жөнінде деректерді ұсыну жүйесі арқылы, құқыққа қарсы
әрекеттерді, дөрекі ұқыпсыздық немесе ереже немесе үдерістерді қасақана немесе арам
ниетті бұзуды негізсіз көрсететін хабарламадан басқа, қауіп деректері туралы хабарлаған
қызметкерге күш көрсетудің қандайма болмасын шарасын қабылдаудан қорғауға
кепілдеме беру.
 Құқықтық және нормативтік талаптар мен стандарттарды мүмкіндігіне қарай
сақтау және көтеру.
 «Атырау халықаралық әуежайы» АҚ барлық қызметкерлеріне ұшулардың
қауіпсіздігі жөніндегі тиісті және шынайы ақпаратты ұсынуға, орындалумен бірдей
қажетті біліктілікті қамтамасыз ету үшін тиісті дайындықты ұсынуға кепілдеме беру.
 Берілген шынайы мақсаттармен салыстырғанда ұшулардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің тиімділігіне жүйелі түрде баға беру.
 Ұшулардың қауіпсіздігі саласындағы тиісті және әрекетті шараларды
қабылдауды қамтамасыз ететін басқару үдерістері арқылы әуежайдың ұшу қауіпсіздігін
басқару жүйесін ұстану және үнемі жетілдіру.
 Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету стандарттарымен біздің өндірістік
үдерістерді қамтамасыз ету үшін қызмет пен жүйелердің сыртқы көздерге сәйкестілігіне
кепілдеме беру.
Осы саясаттан кез келген ауытқушылық тиісті үлгіде жазылуы тиіс, ал біздің оған
байланысты үдерістер біздің құзырлы органмен бірге нақты белгіленген.
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