
 
 

 

"Imerys" میثاق الصحة والسالمة في  
 

 
 تضع "Imerys" مسألة الصحة والسالمة على رأس أولویاتها.

 
" في فالجمیع منشآتنا. زیاره خالل او العمل أثناء لإلصابة شخص أي بتعرض نقبل وال وزوارنا ومقاولینا موظفینا وسالمة بصحة                      نهتم
  Imerys" مسؤول عن الصحة والسالمة والمساهمة في تعزیزها بشكل فعال.المدیرون والمشرفین یقودوا الحدیث ویكونوا القدوه والمثل

 
والسالمة الصحة أنظمة و لثقافة المستمر التحسین خالل من اإلصابات من خاٍل عمل مكان إلى الوصول یمكننا بأنه مقتنعون نحن                      

 لدینا.أولویتنا الفوریه هي منع الحوادث المعیره للحیاه والوفیات
  
اآلمنة▪ غیر األوضاع تحدید مسؤولیة شخصًیا فرد كل یتحمل واإلجراءات . القواعد احترام  حدود یتخطى الموظف                  التزام

 واإلبالغ عنها بشكل استباقي لضمان اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة قبل وقوع أي إصابات.

  ویبتكر الموظفون أفكاًرا بخصوص تحسین األمور المتعلقة بالسالمة ویلعبون دوًرا فعاًال في عملیة تنفیذ هذه األفكار.

 
تطویر▪ على فرقهم ویدربون  التحسینیة باإلجراءات المتعلقة األفكار بخصوص الالزمة اإلجراءات اتخاذ من المشرفون                 یتأكد

 الكفاءات . ُتطبق سیاسة عدم التسامح مطلًقا في حال انتهاك المعاییر السبعة الرئیسة التي نلتزم بها.

بأولویات یتعلق األمر كان وإن حتى بالسالمة بالمساس یسمحون وال للمخاطر التعرض من للحد فرص عن هوادة بال المشرفون                      یبحث
 اإلنتاج.

 
التوجیهیة▪ والمبادئ البروتوكوالت تحویل یضمنون حیث مواقعهم . في والسالمة الصحة إدارة مسؤولیة الموقع مدیرو                 یتحمل

للموظفین الموقع مدیرو ویوفر مواقعهم. في الكامل القانوني االمتثال عن ومسئول المحلیة القانونیة المتطلبات مع تتماشى إجراءات                   إلى
من ممكن قدر اكبر "Imerys"..ویقضون بها تلتزم التي "Serious و"7 "Take 5" بمعاییر یتعلق فیما كافیًا تدریبًا                   والمتعاقدین

 الوقت في مكان العمل لقیاده التحسین المستمر مع العمال

 
به ،▪ یحتذى مثال بمثابة ویكونون والسالمة . الصحة حساب على األعمال بشأن قرار أي اتخاذ عدم القادة كبار                    یضمن

 ویضمنون تنفیذ أنظمة "Imerys" من خالل إجراء مناقشات منتظمة مع الموظفین خالل الزیارات المیدانیة وتوفیر الموارد الالزمة.

 

 
تطویرها یمكن ال االستباقیة والسالمة الصحة ثقافة أن ندرك نحن ."Imerys" في للتوظیف شرًطا والسالمة الصحة معاییر احترام                     یعد

 بنجاح إال من خالل المسؤولیة الجماعیة من جمیع موظفي "Imerys" ومقاولیها وزوار مواقعها.
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