
Політика охорони здоров'я та безпеки,  

екологічна, енергетична та якісна політика компанії "Semperit"

"Semperit AG Holding" - це міжнародно орієнтована група, яка розробляє, виробляє та реалізує високоспеціалізовану продукцію для медичного та 
промислового секторів. Довгостроковий успіх бренду Semperit базується насамперед на ноу-хау ("knowhow ") та компетентності, отриманій у сфері 

обробки гуми та пластмаси, а також на довірі наших партнерів до нас щодня. Ми постійно розвиваємося для того, щоб йти в ногу з часом і завжди 
забезпечувати нашим клієнтам якість і надійність, до яких вони вже звикли.  

Ми надаємо продукти, товари та послуги, які відповідають вимогам клієнтів та відповідним законодавчим та нормативним вимогам, окрім цього 
підвищують задоволеність клієнтів. Цей успіх також залежить від нашої здатності постійно покращувати якість діяльності, процесів і продуктів, 

захищаючи при цьому людей і навколишнє середовище. Здоров'я, безпека, захист навколишнього середовища, енергетика і якість (HSEQ) - все це 
важливі складові нашої компанії. Ми очікуємо від наших підприємців, постачальників та інших ділових партнерів, що вони приймуть принципи, 
викладені в цій політиці та в нашій системі управління. Ця політика відображає наші корпоративні цінності та стандарти і проходить регулярний 
перегляд. 

Наші принципи 
• Ми дотримуємося правові та інші відповідні вимоги всіх країн, в яких ми ведемо свою ділову діяльність, а також забезпечуємо нашим співробітникам

і їх представникам консультації та участь у справах з охорони праці і техніки безпеки.

• Очікуємо від всіх наших співробітників проактивну роботу та відданість у відношенні сталого розвитку. Ми розглянемо ефективність пропозицій щодо
розвитку та, де це можливо, реалізуємо їх якомога швидше.

• Ми вважаємо, що мислення, орієнтоване на HSEQ, формує основу для визначення наших цілей, завдань і програм для досягнення безперервного
прогресу на всіх рівнях. Для досягнення наших цілей ми систематично розвиваємо компетентність і обізнаність всіх наших співробітників за допомогою
відповідного навчання, інформації та інструкцій, впровадження відповідних міжнародних стандартів і надання відповідних ресурсів.

• Забезпечуємо, щоб всі працівники усвідомлювали свою роль, а також обов'язки, пов'язані з виконанням та підтримкою зведеної системи управління

"Semperit".

• У нашій компанії передбачені підготовчі, відповідні та відновлювальні заходи, розроблені для всіх надзвичайних ситуацій, кризових ситуацій і збоїв в

роботі бізнесу. Будь-які побоювання з приводу HSEQ будуть розглянуті, та вирішені з вжиттям відповідних заходів.

Рада директорів і всі працівники повністю прихильні 
даній політиці HSEQ, 

підкреслюючи, що безперервний розвиток   

забезпечує тривалу та міцну конкурентоспроможність і 

успіх! 

Здоров'я та безпека  

• Для реалізації нашого бачення майбутнього
"Нуль нещасних випадків" підкреслюємо, що
жодне завдання не може бути настільки
важливим, щоб його доводилося виконувати
з ризиком для безпеки і здоров'я.

• Для захисту наших працівників, клієнтів,

відвідувачів, постачальників, підрядників та
інших ключових зацікавлених сторін від
нещасних випадків та захворювань,
пов’язаних з роботою, ми проектуємо,
керуємо та експлуатуємо наші об’єкти так,

щоб максималізувати безпеку,
ідентифікувати, усунути та запобігти
небезпеку, та зменшити ризики до
найнижчого можливого рівня.

• Ми прагнемо уникнути та замінити шкідливі
хімічні речовини та матеріали, що
використовуються у наших продуктах та
процесах, щоб мінімізувати вплив на
здоров’я та безпеку.

• В рамках поліпшення умов праці, наших
програм зміцнення здоров'я і медичних
послуг ми приділяємо увагу здоров'ю наших

працівників.
• Ми забезпечуємо нашим співробітникам всі

необхідні засоби індивідуального захисту.

Захист навколишнього 
середовище та енергетика  

• Ми розробляємо такі процеси, продукти та
послуги, які вносять значний внесок у стійку
охорону навколишнього середовища
протягом усього життєвого циклу продукту,
особливо в пом'якшення наслідків зміни
клімату.

• Важливим елементом всіх наших процесів є
ефективне використання ресурсів, а також

запобігання забрудненню, подібного до
викидів і відходів, які потрапляють у ґрунт,

повітря та воду. Там, де це можливо, ми
прагнемо повторно використовувати
матеріали на заводі, а також просувати
використання перероблених матеріалів.

• Енергоефективність та зменшення викидів

CO2, відходів та споживання води - все це

розглядаємо як важливий фактор нашої

стійкої роботи.

• Ми дбаємо про безпечне поводження та
зберігання хімічних речовин та небезпечних
матеріалів.

Якість 

• Якість вважаємо одним з найважливіших
елементів нашої роботи, і постійно
прагнемо поширити поняття якості на всі
наші процеси і послуги.

• Виробництво нашої продукції керується
принципом «нульової помилки»

найекономічнішим чином з урахуванням
вимог наших клієнтів та продукції.

• З точки зору якості продукції,
технологічного розвитку та ефективності
витрат, ми є довгостроковими, надійними

партнерами для наших постачальників і
клієнтів.

• Ми просимо відгуки від наших клієнтів,
щоб цим також визначати можливості для

розвитку.
• Заходи щодо забезпечення безпеки

продукції реалізуються у всіх процесах,
починаючи з розробки продукту і
закінчуючи виробництвом і продажем, а
також післяпродажним обслуговуванням.
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