SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE
TERVISHOIU-, OHUTUS- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Saint-Gobain Glass Estonia SE tegeleb kõrgekvaliteetsete ehitus- ja sõidukiklaaside tootmisega ning sõidukiklaaside paigaldamisega. Oma tegevusega avaldame mõju töötajate tervisele ja keskkonnale, mistõttu on meil vastutus nii meie töötajate,
omanike ja klientide, kui ka keskkonna ning ühiskonna ees. Seepärast peame vastavalt meie tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnapoliitikale minimeerima meie tegevuse mõju töötajate tervisele ja keskkonnale niivõrd, kui see on tervishoidlikult ja ökoloogiliselt põhjendatud, tehniliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas. See tähendab, et meie tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnaalast tööd iseloomustab avatud mõtteviis, mille saavutame oma tegevuse sobitamisel järgmiste üldiste põhimõtete ja kohustustega:
JÄTKUSUUTLIK ARENG
Püüdleme kestvate edasiarenduste poole, eesmärgiga vähendada pidevalt negatiivset mõju töötajate tervisele ning
keskkonnale. Selleks:
•
täidame igapäevaselt meie tegevusvaldkonda reguleerivaid õigusakte ning Saint-Gobain kontserni tervishoiu-,
ohutus- ja keskkonnapoliitikat ning standardeid
•
jälgime pidevalt ohutus-, tervishoiu- ja keskkonnaalase
töö tulemusi ning seame uusi eesmärke, mis põhinevad kontserni kõige edukamate võrreldavate ettevõtete tulemustel
•
tagame oma personalile pideva jätkusuutlikku arengut
toetava tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnaalase koolituse
•
uusi tooteid ja meetodeid arendades ning uusi
tehnoloogiaid kasutusele võttes arvestame tervise-, ohutus- ja
keskkonnaalaste aspektidega, väldime potentsiaalset terviseja keskkonnakahju ning soetame võimaluse korral ohutuma ja
säästlikuma variandi
•
rakendame oma tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnapoliitikat ka ajutiste töötajate ja alltöövõtjate puhul
TERVISHOID
Meie tervishoiualase töö peamiseks eesmärgiks on vältida
tööst põhjustatud haigestumisi ja kutsehaigestumisi läbi
pideva töökeskkonna parendamise ning tervisespordi soodustamise. Selleks:
•
hindame regulaarselt tööst tulenevaid terviseriske
ning võtame kasutusele meetmed nende vältimiseks või minimeerimiseks
•
korraldame kõigile töötajatele regulaarseid tervisekontrolle
•
propageerime ja võimalusel toetame tervisespordiga
tegelemist

OHUTUS
Meie ohutusalase töö peamiseks eesmärgiks on vältida tööõnnetusi läbi töötajate teadlikkuse tõstmise ning pidevate
süsteemi- ja tehnoloogia alaste edasiarenduste. Selleks:
•
hindame regulaarselt tööst tulenevaid ohutusalaseid
riske ning võtame kasutusele meetmed nende vältimiseks või
minimeerimiseks
•
viime läbi regulaarseid ohutusalaseid juhendamisi
•
viime läbi regulaarseid siseauditeid- ja kontrolle hindamaks ohutusalast olukorda ettevõttes
KESKKOND
Meie keskkonnaalase töö peamiseks eesmärgiks on vältida
saastet läbi toormaterjalide kasutamise optimeerimise ning
kordus- ja taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu
suurendamise. Selleks
•
teeme järjepidevalt tööd olme- ja tehnoloogiliste
jäätmete sorteerimisel ning tehnoloogilisi edasiarendusi
tehase praagiprotsendi vähendamise nimel
•
teeme järjepidevat tööd toomisprotsesside effektiivistamiseks, et tagada vee ja energia säästlikum tarbimine
•
teeme pidevat koostööd jäätmekäitlejatega ettevõttes
tekkivatele jäätmetele uute kordus- ja taaskasutusvõimaluste
leidmiseks
•
jälgime, et meie tegevuse käigus tekkinud jäätmeid
käideldaks õigesti.
INFORMATSIOON
Meie suhtumist tähistab avatus, asjalikkus ning lugupidavad
suhted kõigi huvigruppidega sh kliendid, töötajad, tarnijad,
kohalikud võimud, naabrid, omanikud ja avalikkus.

BU SG Sekurit Eesti Andi Kasak
BU SGG Solution / Baltiklaas Tiit Raud
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