Carta de Saúde e Segurança da Imerys
Saúde e Segurança são nossos valores fundamentais.
Cuidamos de nossos colaboradores, contratados e visitantes e não podemos aceitar que
alguém possa se machucar enquanto exerce atividades em nossas unidades. Cada um é
responsável por Saúde e Segurança e deve contribuir de forma ativa.
Estamos convencidos que através da melhora contínua em nossos sistemas e em nossa cultura de
saúde e segurança podemos alcançar um ambiente de trabalho livre de lesões.
▪ O compromisso do colaborador vai além de respeitar regras e procedimentos. Cada um é
pessoalmente responsável em identificar e reportar condições inseguras de forma proativa,
para garantir que ações corretivas sejam implementadas antes que a lesão aconteça. Os
colaboradores desenvolvem ideias para melhorar a segurança e têm um papel ativo na
implementação.
▪ Os supervisores se certificam de que as ideias para melhoria são levadas adiante e orientam
suas equipes para que desenvolvam competências. Tolerância zero será aplicada se nossos
padrões de Serious 7 (Os 7 Sérios) forem violados. Os supervisores buscam incansavelmente
oportunidades para reduzir a exposição aos riscos e nunca deixarão as prioridades de produção
comprometerem a segurança.
▪ Os gerentes de planta são responsáveis pela gestão em saúde e segurança em suas
unidades. Eles garantem que os protocolos e diretrizes sejam transformados em procedimentos
alinhados aos requisitos legais locais. Os gerentes de planta fornecem aos colaboradores e
contratados o treinamento adequado no Take 5 da Imerys e nos padrões do Serious 7 (Os 7
Sérios).
▪ A liderança sênior garante que nenhuma decisão de negócios ocorra às custas de saúde e
segurança. Eles lideram pelo exemplo, verificam a implementação dos sistemas da Imerys
através de discussões regulares com os colaboradores durantes visitas à planta, e fornecem os
recursos necessários.
Respeitar os padrões de saúde e segurança é condição de emprego na Imerys. Reconhecemos que
uma cultura proativa em saúde e segurança só pode ser desenvolvida com sucesso através do senso
de propriedade coletivo de todos os colaboradores da Imerys, contratados e visitantes em
nossas unidades.
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