
सेंपरिट AG Holding हा आंतििाष्ट्रीय-अभिमुख असा समूह आह ेजो वैद्यकीय आभि औद्योभिक के्त्ात्रील अतयतं भवभिष्ट उतपादने भवकभसत कितो, तयाि कितो आभि भवकतो. सेंपरिट ब्रँडचे 
द्रीर्घकाल्रीन यि प्ामुखयाने िबि आभि पलाभ्टक यांवि्रील प्क्रियेचया क्ेत्ामध्रील ज्ान आभि क्मता यावि तसेच आमचे िाि्रीदाि दििोज आमचयावि ठेवत असलेलया भवश्ासावि आधारित 
आह.े अतयाधभुनकता रटकवणयासाठ्री आभि आमचया ग्ाहकांना तयाचं्री सवय्रीच्री असलेल्री िुिवत्ा आभि भवश्ासाह्घता दणेयासाठ्री आमह्री ्वतःला सतत भवकभसत कितो. 

आमह्री अि्री उतपादने, व्तू आभि सेवा प्दान कितो ज्री ग्ाहकांचया आभि संबंभधत वैधाभनक व भनयामक आवशयकता पूि्घ कितात आभि ग्ाहकांचे समाधान वाढवतात. लोकांचे आभि 
पया्घवििाचे संिक्ि कित असताना आमचया क्रिया, प्क्रिया आभि उतपादनांच्री िुिवत्ा यामधये साततयाने सुधाििा किणयाच्री आमच्री क्मता यावि ह ेयि अवलंबून असते. आिोगय, 
सुिभक्तता, पया्घविि, ऊजा्घ आभि िुिवत्ा (HSEQ) ह ेआमचया व्यवसायाचे अभविाजय िाि आहते. आमह्री आमचया कंत्ाटदाि, पुिवठादाि आभि इति व्यावसाभयक िाि्रीदाि यांन्री या 
धोििामधये आभि आमचया व्यव््ापन प्िाल्रीमधये नमूद केलेलया ततवांचा अवलंब किणयाच्री अपेक्ा कितो. ह ेधोिि आमच्री कॉपपोिेट मूलये आभि मानके प्भतबबंभबत किते आभि तयाचे 
भनयभमतपिे पुनिावलोकन केले जाते.

आमच्री ततवे

• आमह्री जया दिेात व्यवसाय कितो तया प्तयेक दिेात्रील कायदिे्रीि आवशयकता आभि इति लािू असलेलया आवशयकतांचे आमह्री पालन कितो, तसेच OH&S प्कििांचया बाबत्रीत
आमचया कम्घचाि् यांचा आभि तयांचया प्भतभनधींचा सललामसलत आभि सहिाि सभुनभचित कितो.

• सव्घ कम्घचाि् यांन्री िाश्त सुधाििांसाठ्री सक्रियतेने काम कििे आभि व्य्त असिे आवशयक आह.े सुधाििांसाठ्रीचया सूचना काय्घक्मतेसाठ्री तपासलया जातात आभि योगय असेल ते्े
विेवान अंमलबजावि्रीद्ािे तयांना मानयता भमळते.

• आमचे लक्य, उक्दिष्ट ेआभि काय्घरिम परििाभित किणयाचा पाया महिून आमह्री या HESQ-भवचािसिि्रीला मानतो जयाने सव्घ ्तिांवि साततयपूि्घ सुधाििा साधय किता येते. आमचया 
लक्यांपययंत पोहोचणयासाठ्री, आमह्री योगय प्भिक्ि, माभहत्री आभि सूचना तसेच योगय तया जािभतक मानकांचया अंमलबजावि्रीद्ािे आभि संबंभधत संसाधनांचया तितुद्रीद्ािे आमचया 
सव्घ कम्घचाि् यांच्री क्मता आभि जािरूकता यांमधये पद्धति्रीिपिे सुधाििा कितो.

• आमह्री खात््री कितो की सव्घ कम्घचाि् यांना आमचया सेंपरिट एकभत्त व्यव््ापन प्िाल्री पिू्घ किणयात्रील आभि दखेिाल किणयात्रील तयाचं्री िूभमका आभि जबाबदाि्री यांच्री जाि्रीव आह.े
• आमह्री कोित्रीह्री आपतकाल्रीन परिभ््त्री, संकट आभि व्यवसायात्रील व्यतयय यासाठ्री योजना तयाि कितो, प्भतसाद दतेो आभि तयातून माि्घ काढतो. HSEQ संबंभधत कोितयाह्री बचंतेचे

पुनिावलोकन केले जाईल आभि योगय काय्घवाह्रीसह तयास प्भतसाद क्दला जाईल.

सेंपरिटचे आिोगय आभि सुिभक्तता, पया्घविि, ऊजा्घ आभि िुिवत्ा धोिि

आिोगय आभि सुिभक्तता 

• “िूनय रटना” बदिलच्री आमचे लक्य साधय
किणयासाठ्री आमह्री असे अधोिेभखत कितो की
कोितेह्री काम इतके महतवाचे असू िकत नाह्री की
जयामुळे सिुभक्तता आभि आिोगयाचा धोका भनमा्घि
होईल.

• आमह्री सवपोच्च सुिभक्ततेसाठ्री आमचया कम्घचाि् यांना,
ग्ाहकांना, अभयाितांना, पुिवठादािांना,
कंत्ाटदािांना आभि इति मुखय संबंभधत व्यक्तींना,
अपरात आभि कामाि्री संबंभधत आजाि यांपासून
जा्त्रीत जा्त सुिभक्त ठेवणयासाठ्री आभि धोके
ओळखून ते सवा्घत खालचया पातळ्रीपययंत कम्री 
किणयासाठ्री आभि िोखणयासाठ्री आमचया कामाचया
जािांचे आिाखड ेतयाि कितो, ते व्यव््ाभपत कितो
आभि ते संचाभलत कितो.

• आमह्री आिोगयावि आभि सुिभक्ततेवि होिािा
परििाम कम्री किणयासाठ्री आमचया उतपादनांमधये
आभि प्क्रियांमधये वापिल्री जािाि्री हाभनकािक
िसायने आभि पदा््घ टाळणयाचा आभि ते बदल्री 
किणयाचा प्यत्न कितो.

• आमह्री कामाचया रठकािच्री भ््त्री, आिोगय प्ोतसाहन
काय्घरिम आभि वैद्यकीय सेवा सुधारून आमचया
कम्घचाि् यांचया आिोगयावि लक् कें क्रित कितो.

• आमह्री आमचया कम्घचाि् यांना आवशयक असिाि्री
कोितयाह्री प्कािच्री वैयभक्क सिंक्क उपकििे 
पिुवल्री.

पया्घविि आभि ऊजा्घ 

• आमह्री अिा प्क्रिया, उतपादने आभि सेवा भवकभसत
कितो ज्री उतपादनाचया संपिू्घ ज्रीवनचरिात िाश्त
पया्घविि्रीय सिुभक्ततेला - भविेित: हवामान-बदल
कम्री किणयासाठ्री - महतवपिू्घ योिदान दते आहते.

• आमह्री संसाधनांचा काय्घक्मतेने वापि कितो
आभि आमचया सव्घ प्क्रियांसाठ्री आवशयक रटक
महिून मात्री, हवा, पाि्री आभि कचि् याचे उतसज्घन
यांसािखया प्दिूिाला प्भतबंध कितो. भज्े िकय
असेल भत्े आमह्री अंति्घतपिे साभहतयांचा पुनवा्घपि
कितो आभि पुनवा्घपि केलेलया साभहतयाचंया वापिास
चालना दतेो.

• आमह्री ऊजजेच्री काय्घक्मता आभि CO2 चे उतसज्घन
कम्री कििे, पाणयाचा वापि आभि कचिा कम्री कििे 
यांना आमचया िाश्त कामभिि्रीचा एक महतवाचा
पैलू मानतो.

• आमह्री िसायने आभि धोकादायक पदा्ायंचया सुिभक्त
हाताळि्रीच्री आभि साठविुकीच्री काळज्री रेतो.

िुिवत्ा 

• िुिवत्ा महिजे आमचया कामात्रील एक आवशयक
पैलू असलयाचे आमह्री समजतो आभि िुिवते्च्री 
संकलपना सव्घ प्क्रिया आभि सेवांमधये भव्तारित
किणयासाठ्री आमह्री साततयाने प्यत्नि्रील िाहतो.

• आमह्री िकय भततकया सवा्घत क्कफायति्रीि
पद्धत्रीने “िूनय दोि भवचािसिि्री” वि आधारित
उतपादने आमचया ग्ाहकांचया आभि उतपादनांचया 
आवशयकतेनुसाि तयाि कितो.

• आमह्री आमचे पुिवठादाि आभि ग्ाहक यांचयासाठ्री 
उतपादनाच्री िुिवत्ा, ताभंत्क प्ित्री आभि
क्कफायति्रीि ककंमत या बाबत्रीत अतयतं भवश्ासाह्घ
द्रीर्घकाल्रीन िाि्रीदाि आहोत.

• आमह्री आमचया ग्ाहकांना सिंाव्य सुधाििा
ओळखणयासाठ्री अभिप्ाय भवचाितो.

• आमह्री उतपादनाचया आिाखड्ापासून ते उतपादन,
भवरिी आभि भवरिीपचिात सेवा या सव्घ प्क्रियांमधये
उतपादनाच्री सुिभक्तता िाखणयासाठ्री उपाययोजना
िाबभवतो.

साततयपूि्घ सुधाििेतूनच िाश्त ्पधा्घतमकता आभि यिाच्री 
हम्री प्ाप्त होते ह ेअधोिेभखत करून व्यव््ापन मंडळ आभि सव्घ 
कम्घचाि्री या HSEQ धोििाला संपूि्घपिे वचनबद्ध आहते!
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