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Politica privind sănătatea și siguranța

POLITICA PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA
Este politica companiei Brambles de a furniza și menține un mediu de lucru sănătos și sigur și de a
preveni rănirile, bolile sau deteriorarea sănătății angajaților, contractanților, clienților sau publicului.
Considerăm siguranța a fi o prioritate mai importantă decât orice alte aspecte ale activităților noastre
operaționale.
Brambles se angajează să depună eforturi pentru a atinge „Niciun prejudiciu”, adică pentru a nu
produce nicio vătămare, a nu aduce pagube mediului înconjurător și a nu avea un impact negativ
asupra drepturilor omului. Carta „Niciun prejudiciu”, care prevede viziunea, valorile și
comportamentele și angajamentul necesar pentru a lucra în siguranță și a asigura conformitatea
ecologică, este oferită tuturor angajaților și este disponibilă pe pagina de internet a companiei
Brambles.
Ne angajăm, de asemenea, să ne asigurăm că angajații companiei Brambles sunt echipați în mod
adecvat cu uneltele, tehnologiile și echipamentul de care au nevoie pentru a-și desfășura munca întrun mod corespunzător și eficient și pentru a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile privind sănătatea
și siguranța.
Succesul politicii noastre privind sănătatea și siguranța depinde de angajamentul personal al tuturor
angajaților noștri. Ne așteptăm de la dumneavoastră ca, în timp ce vă aflați la lucru, să aveți grijă în
mod rezonabil de sănătatea și siguranța dumneavoastră, cât și a colegilor dumneavoastră. Este
responsabilitatea dumneavoastră personală să urmați practicile de muncă în siguranță, să respectați
regulile de siguranță ale companiei și să raportați pericole, incidente și evenimente la limita de
producere a unui accident la locul de muncă, către supervizorul dumneavoastră. Ne așteptăm din
partea fiecăruia să își folosească priceperile și cunoștințele în scopul optimizării siguranței.
Ne așteptăm, în continuare, să vă asigurați că, în timp ce lucrați, rămâneți într-o stare în care puteți să
lucrați și nu prezentați un pericol pentru dumneavoastră înșivă sau pentru alte persoane prin consumul
neadecvat de droguri sau alcool.
Responsabilitatea fiecărei unități operaționale este aceea de a se asigura că această politică este
implementată. Ne așteptăm de la toți directorii și supervizorii să ofere:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un loc de muncă sigur;
Unelte, echipamente și utilaje care au fost alese, testate și întreținute în scopul menținerii
siguranței;
Sisteme care permit ca uneltele, echipamentul și utilajele să fie folosite în condiții de siguranță și
că materialele sunt manipulate, utilizate și depozitate în siguranță;
Instruire care le permite angajaților să înțeleagă care sunt responsabilitățile fiecăruia cu privire la
sănătate și siguranță și care sunt pericolele inerente legate de munca pe care o realizează;
Instruire care le permite angajaților să înțeleagă, opereze, utilizeze și întrețină uneltele,
echipamentele și utilajele cu care lucrează, cât și echipamentele de siguranță și sistemele sigure de
muncă;
Supraveghere corespunzătoare a activităților operaționale;
Sisteme de monitorizare a sănătății și performanței siguranței;
Recunoașterea performanței și comportamentului de siguranță bune pentru a stârni interes și
entuziasm în eforturile de promovare a siguranței;
Comunicare și consiliere cu angajații despre probleme de sănătate și siguranță, în scopul sporirii
vigilenței și înțelegerii siguranței;
Dotări adecvate pentru bunăstarea angajaților la locul de muncă;
Instruire și echipament de prim ajutor corespunzătoare; și
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•

Proceduri de urgență eficiente și adecvate.

Nu ne așteptăm numai ca toți directorii și supervizorii să se asigure că ne aflăm în conformitate cu
toate legile și reglementările privind sănătatea și siguranța în vigoare, dar vă solicităm tuturor să
aplicați cele mai bune practici de siguranță operaționale în domeniul dumneavoastră.
Orice accident se poate preveni.
•

Evaluați fiecare situație care prezintă posibilitatea unui accident și luați toate măsurile de precauție
practicabile în mod rezonabil împotriva unui astfel de incident.

•

Desfășurați evaluări frecvente ale riscurilor privind sănătatea și siguranța, care sunt asociate materiilor,
produselor, procedurilor, uneltelor, echipamentelor, utilajelor și locurilor noastre de muncă. În special,
acolo unde se desfășoară activități într-un loc public, asigurați-vă că respectivele activități au loc în cel
mai rezonabil mod practicabil, fără a prezenta riscuri față de membrii publicului.
Integrați aspectele privind sănătatea și siguranța în toate planurile de activitate. În special, asigurați-vă
că sănătatea și siguranța sunt considerate parte constitutivă a construcției și operării de noi materiale,
produse, proceduri, unelte, echipamente, utilaje și locuri de muncă.
Oferiți astfel de informații, instrucțiuni, instruiri și supraveghere după cum este necesar, pentru a
asigura, în mod rezonabil, sănătatea și siguranța angajaților, contractanților și clienților
dumneavoastră.
Asigurați-vă că procesul de selectare și răsplătire a angajaților, contractanților și furnizorilor include
recunoașterea și suportul unei bune performanțe privind siguranța.
Efectuați audituri în mod regulat în vederea evaluării conformității la legile și reglementările aplicabile,
eficienței sistemelor de gestionare a sănătății și siguranței și implementării acestei politici.

•

•

•
•
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