Imerys stadgar för hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är ett av våra kärnvärden på Imerys.
Vi bryr oss om våra medarbetare, entreprenörer och besökare och kan inte acceptera att någon
skadas när de arbetar eller besöker våra arbetsplatser. Alla är ansvariga och måste bidra aktivt
för hälsa och säkerhet. Chefer och arbetsledare följer dessa stadgar och föregår med gott
exempel.
Vi är övertygade om att vi genom kontinuerlig förbättring av vår kultur och våra system för hälsa och
säkerhet kan uppnå en skadefri arbetsplats. Vår högsta prioritet är att förebygga allvarliga olyckor och
dödsfall.
▪ Medarbetarnas åtagande handlar om mer än att efterleva regler och procedurer. Alla är
personligen ansvariga för att proaktivt identifiera och rapportera säkerhetsbrister och säkerställa
att åtgärder vidtas innan en skada inträffar. Medarbetarna ska föreslå lösningar om förbättring av
säkerheten och ha en aktiv roll i genomförandet av dem.
▪ Arbetsledare ser till att idéer om förbättringar följs upp och hjälper sina team att utveckla sin
kompetens. Det råder nolltolerans för brott mot våra ”Serious 7”-standarder. Arbetsledare
letar ständigt efter möjligheter att minska riskexponering och kommer aldrig att låta
produktionsprioriteringar äventyra säkerheten.
▪ Platscheferna är ansvariga för hälso- och säkerhetsarbetet på sin arbetsplats. De säkerställer
att standarder och riktlinjer omvandlas till rutiner som följer lokala föreskrifter, de är ansvariga för att
lagen följs till fullo. Platscheferna säkerställer att medarbetare och entreprenörer får relevant
utbildning inom Imerys ”Take 5”- och ”Serious 7”-standarder. De spenderar så mycket tid som
möjligt ute i produktionen och driver ständiga förbättringar tillsammans med sina anställda.
▪ Högre chefer säkerställer att inga affärsbeslut fattas på bekostnad av hälsa och säkerhet. De
föregår med gott exempel, säkerställer att Imerys regler följs genom regelbundna diskussioner
med medarbetarna vid platsbesök och tillhandahåller nödvändiga resurser.
Efterlevnad av hälso- och säkerhetsstandarder är en förutsättning för anställning på Imerys. Vi tror
att en proaktiv hälso- och säkerhetskultur endast kan uppnås genom ett gemensamt ansvar hos alla
Imerys medarbetare, entreprenörer och besökare på våra arbetsplatser.
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