Imerys egészségvédelmi és biztonsági nyilatkozat
Az egészséget és a biztonságot az Imerys központi kérdésként kezeli.
Törődünk a munkavállalóinkkal, vállalkozóinkkal és látogatóinkkal, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy
valaki a mi telephelyeinken való munkavégzés vagy látogatás során sérüljön meg. Az Imerys-nél mindenki
felelős az egészségért és a biztonságért, és ehhez mindenkinek aktívan hozzá kell járulnia. A telephelyi és
területi vezetőknek személyes példamutatással kell elöljárni ebben a témában.
Meggyőződésünk, hogy az egészségvédelmi és biztonsági kultúránk, valamint rendszereink folyamatos
fejlesztésével balesetmentes munkakörnyezetet teremthetünk. Elsődleges és legfontosabb feladat a maradandó
sérüléseket okozó és halálos balesetek elkerülése.
▪

A munkavállalói elkötelezettség túlmutat a szabályok és eljárások tiszteletben tartásán. Mindenki
egyénileg felelős azért, hogy proaktív módon azonosítsa és jelentse a nem biztonságos körülményeket
annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő javító intézkedések kerüljenek végrehajtásra még mielőtt egy
baleset bekövetkezik. A munkavállalók a biztonság fejlesztésére vonatkozó ötleteket javasolnak, és aktív
szerepet vállalnak ezeknek megvalósításában.

▪

A területvezetők biztosítják, hogy a fejlesztésekre vonatkozó ötletek a gyakorlatban alkalmazásra
kerüljenek, valamint csapataikat úgy vezetik, hogy képességeik fejlődhessenek. A « zéró tolerancia » elv
kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az ún. Serious 7 kritikus eljárások megsértésre kerülnek. A
területvezetők folyamatosan a kockázati kitettség csökkentésére irányuló lehetőségeket keresik, és semmilyen
esetben sem hagyják, hogy a gyártási prioritások veszélyeztessék a biztonságot.

▪

A telephelyek vezetői felelősek az egészségvédelem és biztonság megfelelő kezeléséért a telephelyeken.
Ők biztosítják, hogy a protokollok és irányelvek a helyi jogszabályi követelményekkel összhangban álló
eljárásokként kerüljenek alkalmazásra és felelősséggel tartoznak a teljes körű jogszabályi megfelelésért a
telephelyükön. A telephelyek vezetői az Imerys 5 lépés a biztonságért (Take 5) programra, valamint az ún.
Serious 7 eljárásokra vonatkozó megfelelő képzést nyújtanak a munkavállalók és a vállalkozók számára.
A lehető legtöbb időt kell eltölteniük a termelésben annak érdekében, hogy vezetésükkel a munkatársaik
folyamatosan fejlődni tudjanak.

▪

A magasabb beosztású vezetők biztosítják, hogy az üzleti döntések ne az egészség és biztonság kárára
szülessenek meg. Példát mutatnak, a telephelyi látogatások alkalmával a munkavállalókkal folytatott
rendszeres megbeszéléseken keresztül ellenőrzik az Imerys rendszerek alkalmazását, valamint biztosítják a
szükséges erőforrásokat.

Az egészségvédelmi és biztonsági standardok tiszteletben tartása a foglalkoztatás egyik feltétele az Imerys-nél.
Felismerjük, hogy egy proaktív egészségügyi és biztonsági kultúra kizárólag az Imerys munkavállalói, vállalkozói
és a telephelyeink látogatói által, közös kötelezettségvállalás révén fejleszthető sikeresen.
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