Politica de mediu şi de protecţie
a muncii a Grupului Schaeffler

Protecţia muncii Şi a mediului este parte integrantă a principiilor noastre de conducere. Prin crearea Şi menţinerea unui
mediu de lucru sigur, favorabil pentru sănătate Şi performanţă, Şi prin protecţia activă a mediului, contribuim la dăinuirea
Şi succesul firmei noastre.
Principiile următoare sunt valabile în întreprinderile grupului nostru, din întreaga lume. Prin acestea ne asumăm răspunderea
faţă de angajaţi, semeni Şi generaţiile viitoare.
Management eficient de protecţia muncii Şi a mediului
Avem în întreaga lume un sistem de management de protecţia muncii Şi a mediului, pe care îl îmbunătăţim continuu.
Dezvoltăm concepte anticipative şi le transpunem împreună
cu partenerii noŞtri contractuali. Verificăm regulat Şi în toate
domeniile transpunerea aserţiunilor Şi succesul sistemului
nostru de management.
Locuri de muncă sigure şi echitabile pentru angajaţi
Suntem convinŞi că, din principiu, toate accidentele de
muncă Şi bolile profesionale pot fi evitate. Conducerea Şi
angajaţii motivaţi ne sprijină pe calea spre accidente de
muncă zero. Protecţia colaboratorilor Şi angajaţilor noŞtri
este la acelaŞi nivel. La configurarea locurilor de muncă
Şi a proceselor de producţie ţinem cont de cele mai noi
cunoŞtinţe. Configurării ergonomice a locurilor de muncă
îi acordăm o importanţă deosebită.
Acţiune de încredere
Ne asumăm obligaţia de a respecta toate legile Şi normele
pentru protecţia mediului Şi a muncii. Acţionăm cu răspundere conform cerinţelor interne, deseori prin reguli peste
prescripţiile legale. MaŞinile Şi instalaţiile se planifică, se
achiziţionează, se exploatează Şi se întreţin în aŞa fel încât
se exclud posibile pericole, se minimalizează riscurile Şi
se evită defecţiunile în exploatare. Ne orientăm spre cel
mai nou stadiu al tehnicii.

Efecte reduse asupra mediului Şi produse nedăunătoare
mediului
În toate activităţile vrem să evităm, prin anticipare, efectele
dăunătoare asupra mediului. Economisim materiile prime
Şi energia. Facem eforturi în vederea reducerii cantităţii de
deŞeuri generate, a cantităţilor de apă reziduală evacuată,
a zgomotului Şi altor emisii. Fabricăm produse nedăunătoare
mediului luând în considerare întreg ciclul de viaţa al
acestora.
Angajaţi conŞtienţi Şi responsabili
Prin informări, Şcolarizări Şi perfecţionări regulate favorizăm
competenţele Şi conŞtiinţa angajaţilor Şi a partenerilor
noŞtri de afaceri, pentru lucrul sigur Şi protecţia mediului
în toate activităţile întreprinderii.
Măsuri preventive
În toate locaţiile protejăm sănătatea angajaţilor noŞtri Şi
prevenim efectele dăunătoare asupra mediului prin măsuri
de amploare. Asigurăm în caz de rănire asistenţa medicală
de urgenţă pentru angajaţi Şi colaboratori.
Dialog deschis
Menţinem un dialog intensiv Şi deschis cu părţile interesate.
Informăm asupra măsurilor noastre de protecţie a muncii
Şi a mediului Şi asupra efectelor activităţii noastre asupra
mediului.

Conducerea firmei Şi toţi angajaţii se obligă la respectarea acestor principii ale politicii de mediu Şi de protecţia muncii
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