Imerys' charter for sundhed og sikkerhed
Hos Imerys har vi sundhed og sikkerhed som en kerneværdi.
Vi bekymrer os om vores medarbejdere, leverandører og besøgende, og kan ikke acceptere, at nogen
kan komme til skade, mens de arbejder på vores arbejdspladser eller besøger vores lokaler. Hos
Imerys er alle ansvarlige for sundhed og sikkerhed og skal aktivt bidrage. Ledere og supervisors
fører an med et godt eksempel.
Vi er overbeviste om, at vi gennem løbende forbedring af vores sundheds- og sikkerhedskultur og
-systemer kan opnå en arbejdsplads uden ulykker. Vores umiddelbare prioritet er forebyggelse af
livsændrende ulykker og dødsfald.
▪

Medarbejderens engagement går ud på at overholde regler og procedurer. Alle er personligt
ansvarlige for proaktivt at identificere og rapportere uforsvarlige forhold for at sikre, at der bliver
rettet op på dem, inden nogen kommer til skade. Medarbejderne udvikler idéer til forbedring af
sikkerheden og spiller en aktiv rolle i deres implementering.

▪

Supervisorer sørger for, at der handles på ideer til forbedringer, og de oplærer deres teams i at
udvikle kompetencer. Der er nultolerance, hvis vores vigtige standarder i "Serious 7" ikke
overholdes. Supervisorer søger kompromisløst efter muligheder for at reducere risikoeksponering og vil
aldrig lade produktions prioriteter kompromittere sikkerheden.





▪ Site managers er ansvarlige for sundheds- og sikkerhedsledelsen på deres arbejdssted. De sikrer,
at protokoller og retningslinjer omdannes til procedurer, der er i overensstemmelse med lokale lovkrav,
og er ansvarlige for fuld overholdelse af lovgivningen i deres drift. Site managers sørger for, at deres
medarbejdere og leverandører er tilstrækkeligt oplært i Imerys' Take 5- og Serious 7-standarder.
De bruger så meget tid som muligt på værksted, og kører løbende forbedringer med deres
medarbejdere
▪

Seniorchefer sikrer, at ingen forretningsmæssig beslutning træffes på bekostning af sundhed og
sikkerhed. De foregår med et godt eksempel, kontrollerer implementeringen af Imerys' systemer
gennem jævnlige drøftelser med medarbejdere under besøg på arbejdssteder, og sørger for de
nødvendige ressourcer.

Respekt for sundheds- og sikkerhedsstandarder er en betingelse for ansættelse i Imerys. Vi anerkender,
at en proaktiv sundheds- og sikkerhedskultur kun kan udvikles, ved at alle Imerys' medarbejdere,
leverandører og besøgende på vores arbejdssteder tager et ansvar.
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