Статут компанії Imerys з питань охорони здоров'я та безпеки
В компанії Imerys ми вважаємо, що безпека та здоров'я є фундаментальною цінністю.
Ми дбаємо про своїх співробітників, підрядників та відвідувачів і для нас є неприйнятним те, що
хтось може травмуватися під час роботи чи відвідування наших підприємств. Кожен несе
відповідальність за охорону здоров’я та безпеку і повинен активно робити свій внесок. Керівники
всіх рівнів виконують взяті на себе зобов’язання та надихають своїм прикладом.
Ми переконані, що завдяки постійному вдосконаленню нашої культури та системи управління гігієною та
безпекою праці ми можемо досягти робочого середовища, вільного від травматизму. Нашим негайним
пріоритетом є запобігання нещасним випадкам з тяжкими наслідками та смертельним випадкам.
▪

Зобов’язання працівників виходять за межі правил та процедур. Кожен несе особисту
відповідальність за активне виявлення та повідомлення про небезпечні умови, щоб забезпечити
вжиття коригувальних заходів для того, щоб попередити травму. Працівники повинні генерувати ідеї
щодо покращення безпеки та відігравати активну роль у їх реалізації.

▪

Керівники середньої і нижньої ланки дбають про те, щоб ідеї щодо вдосконалення виконувались
та розвивають свої команди з метою покращення компетенції працівників. Ми безкомпромісно
реагуємо на порушення вимог 7 Важливих протоколів. Керівники середньої і нижньої ланки невпинно
шукають можливостей для зменшення ризиків і ніколи не дозволяють потребам виробництва ставити під
загрозу безпеку.

▪

Менеджери відповідають за управління безпекою та гігієною праці на своїх виробничих об’єктах.
Вони забезпечують, що протоколи та вказівки викладені в інструкціях, які адаптовані до вимог місцевого
законодавства, та працюють у суворій відповідності до цих вимог. Менеджери виробничих об’єктів
надають працівникам та підрядникам відповідне навчання стандартів компанії Imerys Take 5 та 7
Важливих протоколів. Вони проводять якомога більше часу на виробництві та ініціюють разом зі
своїми працівниками постійні покращення.

▪

Керівники вищої ланки гарантують, що жодне ділове рішення не приймається на шкоду здоров'ю
та безпеці. Вони надихають власним прикладом, здійснюють нагляд за впровадженням систем Imerys
шляхом регулярних обговорень з працівниками під час відвідувань виробництва та забезпечують
необхідні ресурси.

Дотримання стандартів охорони здоров’я та безпеки є умовою працевлаштування у компанії Imerys. Ми
усвідомлюємо, що проактивна культура охорони здоров'я та безпеки може бути успішно розвинена лише
завдяки спільному внеску всіх співробітників, підрядників та відвідувачів виробничих об’єктів
компанії Imerys.
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