Environmentálna politika a politika bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci skupiny Schaeffler

Environmentálna politika a politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je súčasťou našich hlavných zásad riadenia.
Vytváraním a udržiavaním bezpečného pracovného prostredia podporujúceho zdravie a výkon ako aj aktívnou ochranou
životného prostredia prispievame ku kontinuite a úspechu nášho podnikania.
Nasledujúce zásady platia v celej našej podnikateľskej skupine na celom svete. Tým nesieme zodpovednosť voči spoluprac ovníkom, našim blízkym a nasledujúcim generáciám.
Výkonné pracovné a environmentálne manažérstvo
Na celom svete žijeme systémom manažérstva bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a environmentálneho manažérstva,
ktorý neustále zlepšujeme. Vyvíjame predvídavé koncepty a
spolu s našimi zmluvnými partnermi ich realizujeme v praxi.
Pravidelne a vo všetkých oblastiach kontrolujeme realizáciu
zadaných úloh a úspešnosť nášho manažérskeho systému.
Bezpečné a pre pracovníkov vhodné pracoviská
Sme presvedčení o tom, že sa možno zásadne vyhnúť
všetkým pracovným úrazom a chorobám z povolania.
Motivovaní pracovníci a nadriadení nás podporujú na ceste
k nulovému počtu pracovných úrazov. Ochrana našich
pracovníkov a dodávateľov má pre nás rovnakú prioritu.
Pri úprave pracovísk a vytváraní pracovných postupov
rešpektujeme najnovšie poznatky. Veľký význam prikladáme
ergonomickému usporiadaniu pracovísk.
Zodpovedné konanie
Zaväzujeme sa, že budeme dodržiavať všetky zákony a
stanovené úlohy v oblasti ochrany pri práci a životného
prostredia. Konáme zodpovedne podľa našich vlastných
pravidiel, ktoré idú často nad rámec zákonných predpisov.
Stroje a zariadenia plánujeme, nakupujeme, prevádzkujeme
a udržiavame tak, aby sa vylúčili akékoľvek nebezpečenstvá,
minimalizovali riziká a zamedzili prevádzkové poruchy.
Orientujeme sa podľa najnovšieho stavu techniky.

Minimálne environmentálne vplyvy a environmentálne
vhodné výrobky
Pri všetkých aktivitách chceme predvídavo zamedziť
škodlivým vplyvom na životné prostredie. So surovinami
a energiou zaobchádzame úsporne. Snažíme sa produkovať
čo najmenej odpadu, odpadovej vody, hluku a iných emisií.
Vyrábame environmentálne vhodné výrobky a pri tom
sledujeme celý ich životný cyklus.
Pracovníci s vedomím zodpovednosti
Pravidelnými informáciami, školeniami a ďalším vzdelávaním
podporujeme kompetencie a vedomie našich pracovníkov a obchodných partnerov pre bezpečne vykonávané
práce a ochranu životného prostredia vo všetkých oblastiach podnikania.
Preventívne opatrenia
Rozsiahlymi preventívnymi opatreniami chránime našich
pracovníkov pred poškodením zdravia a naše životné prostredie pred škodami. Vo všetkých závodoch zabezpečujeme
rozsiahle a efektívne zaopatrenie našich spolupracovníkov
a návštevníkov v núdzových prípadoch pri zraneniach.
Otvorený dialóg
So zainteresovanými stranami udržiavame intenzívny,
osobný dialóg. Informujeme o našich opatreniach v
pracovnej a environmentálnej oblasti a o environmentálnych vplyvoch našich závodov.

Vedenie spoločnosti a všetci pracovníci sa zaväzujú k tejto environmentálnej politike a politike bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.

Klaus Rosenfeld
07/06

CEO

