A Semperit minőségi, munkahelyi biztonsági,
egészségvédelemi és környezeti (SHE) politikája

Célkitűzésünk, hogy minden munkavállaló tisztában legyen feladatával, felelősségkörével, teljesítse és támogassa a
Semperit Egyesített Vállalatirányítási Rendszert. Elkötelezettek vagyunk, hogy minden olyan ország szabályozásainak
és törvényeinek eleget tegyünk, ahol képviselettel rendelkezünk. Minden munkavállalónak proaktívan kell dolgoznia és
elkötelezettnek kell lennie a fenntartható fejlesztések iránt. A jobbító javaslatokat felül kell vizsgálni eredményesség
szempontjából, és mielőbb be kell vezetni ott, ahol alkalmazható. Megfelelő globális normákat alkalmazunk, és a
szükséges forrásokat biztosítjuk ezen célok elérése érdekében. A felelősségünk, hogy rutinszerűen felülvizsgáljuk a cég
teljesítményét és e politikáknak való megfelelésünket.
Ezen szabályozásoknak a vállalati kultúrában, és a vállalat értékeiben is tükröződnie kell. Céljaink részét képezi a
minőség és biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi gondolkodás teljes integrációja, amely alapját képezi
annak, ami mentén további célokat, és programokat tudunk meghatározni a folyamatos fejlődés érdekében. Ezt tükrözi
a „Világszínvonalú gyártás” koncepció megvalósítása és integrációja is, amely a „nulla egy szép szám” filozófiáját követve
a Q+SHE területén specifikus.

Minőség

SHE – Biztonság, Egészség és Környezet

„„ Termékeink előállítását a „Nulla
Hiba Elv” vezérli a lehető leggazdaságosabb módon,
középpontba helyezve vevőink és
a termékeink követelményeit.

„„ A „Nulla Baleset” elérése érdekében kihangsúlyozzuk, hogy egy
feladat sem lehet annyira fontos, hogy az a biztonság és egészség
vagy a környezet kockáztatásával kerüljön végrehajtásra.

„„ Ügyfeleinknek megbízható hosszú
tavú partnerei vagyunk a termékeink minősége, technológiai fejlődése, és költséghatékonysága tekintetében.
„„ Teljes felelősséggel tartozunk az
elvégzett munkánk minőségéért, és
egyúttal a megelőlegezett bizalomért is! Ezért megfelelünk annak,
hogy kielégítsük az előírt követelményeket.
„„ Hisszük, hogy a minőség minden
egyes tevékenységünk szerves
részét alkotja, mindenkor, minden
munkafolyamat során az egész
vállalatban.

„„ A létesítményeinket úgy alakítjuk ki, kezeljük és működtetjük, hogy
maximalizáljuk a munkavállalóink, látogatóink, szállítóink, vállalkozóink és egyéb kulcsfontosságú munkavállalók biztonságát, gondoskodunk az egészségükről, jó közérzetükről. Ösztönözzük a létesítményeinkben az energiahatékonyságot, fenntarthatóan megóvjuk a
környezetet és megakadályozzuk a szennyezést.
„„ A már meglévő, és jövőbeni tevékenységeink hatásait, kockázati
tényezőit, biztonsági, munkahelyi egészségvédelmi és környezeti
vonatkozásait feltárjuk, meghatározzuk, irányításunk alá vesszük és
társadalmi felelősséget vállalunk munkavállalóinkért.
„„ A munkahelyi biztonság, egészségvédelem és környezet politika
figyelembevételével használjuk fel szakértelmünket termékeink
kialakítása, folyamataink fejlesztése, projektjeink és szolgáltatásaink
kivitelezése során.
„„ Felkészülünk, hogy válaszlépéseket tegyünk és talpra álljunk bármilyen vészhelyzet, válság és piaci változás esetén. A biztonság, egészségvédelem és környezettel kapcsolatos eseményeket felülvizsgáljuk, és a megfelelő válaszlépéseket határozunk meg.

E célok eléréséhez rendszeresen szervezünk megfelelő képzést, adunk ki tájékoztatást valamint instrukciókat a minőségről, a munkahelyi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokról, energia felhasználási tevékenységekről.
A vállalatvezetés és az összes munkavállaló elkötelezett ezen minőségi és munkahelyi biztonsági, egészségvédelmi
és környezeti politika iránt, ezzel hangsúlyozva, hogy a folyamatos fejlődés biztosítja a hosszan tartó versenyképességet
és sikert.
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