Χάρτης Υγείας και Ασφάλειας της Imerys
Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν την κεντρική αξία της Imerys.
Φροντίζουμε για τους εργαζομένους μας, τους εργολάβους και τους επισκέπτες μας και δεν δεχόμαστε το
ενδεχόμενο κάποιος να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών ή επισκέψεων στις εγκαταστάσεις μας. Στην
Imerys, καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια και οφείλει να συμμετέχει ενεργά
σε αυτόν τον σκοπό. Οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι κάνουν πράξη την θεωρία και προάγουν το καλό
παράδειγμα.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και της
γενικότερης φιλοσοφίας γύρω από αυτά, μπορούμε να επιτύχουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς τραυματισμούς. Η
άμεση προτεραιότητά μας είναι η πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων και των σοβαρών ατυχημάτων που
αλλάζουν την ζωή των ανθρώπων μας.
▪
Η δέσμευση των εργαζομένων δεν περιορίζεται στην τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών.
Κάθε ένας από εμάς είναι προσωπικά υπεύθυνος προληπτικά να αναγνωρίζει και να αναφέρει μη ασφαλείς συνθήκες
ώστε να διασφαλιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών προτού συμβεί κάποιο ατύχημα. Οι
εργαζόμενοι αναπτύσσουν ιδέες για τη βελτίωση της ασφάλειας και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των
ιδεών αυτών.

Οι προϊστάμενοι βεβαιώνονται ότι διενεργούνται όλες οι σχετικές βελτιωτικές ενέργειες και
καθοδηγούν τις ομάδες τους ώστε να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες. Δεν θα επιδεικνύεται καμία ανοχή σε
▪

περίπτωση που παραβιαστούν τα πρότυπα Serious 7 για κρίσιμες καταστάσεις. Οι προϊστάμενοι αναζητούν
συνεχώς αφορμές για να μειώσουν την έκθεση σε κίνδυνο και δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση οι προτεραιότητες
της παραγωγής να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Οι προϊστάμενοι εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση υγείας και ασφάλειας στις
εγκαταστάσεις τους. Διασφαλίζουν ότι τα πρωτόκολλα και οι κατευθυντήριες οδηγίες μετατρέπονται σε διαδικασίες που
▪

ευθυγραμμίζονται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και είναι υπεύθυνοι για την πλήρη νομική συμμόρφωση των
δραστηριοτήτων τους. Οι προϊστάμενοι εγκαταστάσεων παρέχουν στους εργαζόμενους και τους εργολάβους
επαρκή κατάρτιση πάνω στα πρότυπα Take 5 και Serious 7 της Imerys. Περνούν όσο περισσότερο χρόνο δύνανται
στο πεδίο και καθοδηγούν την συνεχή βελτίωση μαζί με τους εργαζόμενούς τους.

Τα ανώτερα στελέχη διασφαλίζουν ότι καμία επιχειρηματική απόφαση δεν λαμβάνεται εις βάρος
της υγείας και της ασφάλειας. Διοικούν δίνοντας το καλό παράδειγμα, επιβεβαιώνουν την εφαρμογή των
▪

συστημάτων της Imerys μέσα από τακτικές συζητήσεις με τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια επιτόπου επισκέψεων στις
εγκαταστάσεις και παρέχουν τους απαραίτητους πόρους.

Ο σεβασμός στα πρότυπα υγείας και ασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση στην
Imerys. Αναγνωρίζουμε ότι μια φιλοσοφία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια που βασίζεται στην πρόληψη
μπορεί να αναπτυχθεί επιτυχώς μόνο μέσω της καλλιέργειας συλλογικού αισθήματος ευθύνης σε όλους τους
εργαζόμενους της Imerys, τους εργολάβους και τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων μας.

Alessandro Dazza
Διευθύνων Σύμβουλος
17 Φεβρουαρίου 2020

