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Akcinė bendrovė „Indorama Ventures“ (IVL) tiki, kad aukšti standartai higienos ir
saugos srityse padeda pasiekti puikių veiklos rezultatų ir kad visi turi prisidėti, užkertant
kelią traumoms bei ligoms. Norint pasiekti šių tikslų, higiena ir sauga turi būti
integruotos į visus verslo valdymo procesus.
Principai
Mes tikime, kad galima išvengti ir kad turi būti išvengta visų sužalojimų bei darbinės
veiklos sukeltų ligų, kad vietos vadovai yra atsakingi už higienos ir saugos reikalavimų
laikymąsi jų prižiūrimose darbo vietose.
Išskiriami trys veiksniai, užtikrinantys šios politikos sėkmę:
•

Bendravimas

•

Įsitraukimas

•

Mokymai

Mes integruojame saugą ir higieną į mūsų verslo valdymą taip, kad visi veiksmai būtų
vertinami nelaimingų atsitikimų prevencijos ir darbuotojų ar rangovų saugos požiūriu.
Siekdami būti pramonės nelaimingų atsitikimų prevencijos priešakyje, mes visose mūsų
darbo vietose įgyvendiname privalomąją darbuotojų saugos ir higienos valdymo sistemą,
kuri turi atitikti arba viršyti higienos ir saugos įstatymų, taikomų tose šalyse, kuriose mes
veikiame, reikalavimus.
Mūsų strategija – suteikti ir išlaikyti saugią ir higienišką darbo aplinką bei užtikrinti
tinkamą mūsų darbinėje veikloje kylančios higienos ir saugos rizikos kontrolę. Mes taip
pat pripažįstame atsakomybę už kitų žmonių, kuriuos gali veikti mūsų darbas ir veikla,
higieną ir saugą.
Mes užtikrinsime saugų cheminių medžiagų tvarkymą bei naudojimą, taip pat teiksime
informaciją, mokymus ir priežiūrą, reikalingus šiam tikslui įgyvendinti. Mokymai padės
sukurti stiprią saugos kultūrą, kuri taps mūsų savasties dalimi ir veiksmingai užkirs kelią
nelaimingiems atsitikimams. Bendradarbiauti su Bendrove, siekiant saugios ir higieniškos
darbo vietos, tinkamai rūpintis savimi ir kitais, netrukdyti jokioms numatytoms
darbuotojų higienos ir saugos priemonėms yra kiekvieno darbuotojo pareiga.
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Aktyviai veiksime, siekdami mūsų galutinio tikslo – visiškai išvengti nelaimingų
atsitikimų ir traumų.
Produktų sauga
Mūsų politika apima ir mūsų produktus bei siekį apsaugoti mūsų klientus nuo bet kokio
higienos arba aplinkos poveikio. Siekdami šio tikslo, mes aktyviai įgyvendinsime ir
nuolat tobulinsime saugos ir higienos valdymą, bendraudami su darbuotojais, rangovais ir
kitomis suinteresuotomis šalimis; ugdysime darbuotojus, rengsime jiems mokymus ir
suteiksime įrangą, siekdami užtikrinti, kad jie sugebėtų išvengti nesaugių situacijų ir
greitai reaguoti į netikėtus įvykius.

Mes taip pat sieksime daryti poveikį rangovų, tiekėjų ir bendruomenės mokymams ir
švietimui.

Vertinimas
Mes vertinsime savo EHS efektyvumą stebėdami vykdomos veiklos rezultatus ir
atlikdami periodinius valdymo patikrinimus. Siekdami šio tikslo, į mūsų vykdomą
politiką įtraukėme ir konsultacijas su mūsų darbuotojais su jų higiena ir saugumu
susijusiais klausimais.

Higienos ir saugos valdymo įgyvendinimo struktūra
•

Visos dukterinės bendrovės kiekvienoje darbo vietoje paskirs vieną asmenį Darbo
vietos higienos ir saugos pareigūnu (toliau – DVHSP) (ang. SHSO).

•

Įmonės vadovas užtikrins, kad visi darbuotojai galėtų susipažinti su Higienos ir
saugos politika.

•

Kiekvienam naujam darbuotojui jo darbo pradžioje bus įteikta bendrosios
politikos kopija.

Kontrolė
Kiekvienoje darbo vietoje bus atliekama išsami rimtų nelaimingų atsitikimų analizė.
DVHSP reguliariai nagrinės Saugos direktyvų įgyvendinimą bei auditą ir vykdys rangovų
kontrolės priežiūrą higienos ir saugos atžvilgiu.
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Rizikos vertinimas
Rizikos vertinimas bus atliekamas darbo vietose kasmet, pranešimas bus pateikiamas
Korporacijos ryšių departamentui, kuris jį perduos atitinkamiems asmenims arba
komitetams ir kasmet praneš bendros socialinės atsakomybės ataskaitos (ang.
sustainability report) suvestinius rezultatus. Rizikos vertinimo rezultatai bus naudingi
koreguojant visas saugos procedūras, kurios buvo sukurtos ir įgyvendinamos, siekiant
užtikrinti tinkamą higienos, saugos ir gerovės lygį.
Tokie rizikos vertinimai turi būti reguliariai peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie vis dar
tinkami taikomoms užduotims. Jie taip pat bus peržiūrimi pradėjus dirbti naujam
darbuotojui, įdiegus naują įrangą, pradėjus veikti naujai darbo sistemai ar veiklos
vykdymą perkėlus į naujas patalpas.
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