MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS
BIZTONSÁG POLITIKA
Társaságunk a termelés megkezdését követően az élelmiszer-, a papír-, a gyógyszer-, a vegyipar és
a takarmányipar részére fogja gyártani magas minőségű keményítő termékeit. Működésünk során
legfőbb prioritásnak a munkahelyi egészség és biztonság szabályainak megfelelő üzemelés biztosítását és balesetek megelőzését, az egészséget károsító kockázatok kizárását tekintjük, ennek megfelelően vállalati alapértékeink és céljaink között kiemelt hangsúlyt kap a balesetek és az egészséget
károsító események megelőzése. Az elvárások érvényre juttatása érdekében a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban foglalt kötelezettségei betartásán túl társaságunk az MSZ 28001:2008
szerinti tanúsítási rendszert fogja működtetni.
Társaságunk vezetősége személyes felelősségének érzi az alábbi alapelvek következetes érvényre
juttatását:
- Biztonságos munkakörülmények kialakítása és fenntartása a gyár teljes területén;
- Megfelelő szabályrendszer kiépítése és fenntartása a biztonságos munkafeltételek megteremtése
érdekében;
- Rendszeres oktatás tartása a társaság minden dolgozója és a gyár területén munkát végző
partnerei részére;
- A gyár teljes területén a kialakított munka- és egészségvédelmi szabályrendszer végrehajtásának
folyamatos, napi rendszerességű ellenőrzése, mind belső ellenőrzéssel, mind külső független fél
által végzett audit során;
- Jogszabályi követelmények figyelemmel kísérése és a kialakított rendszer folyamatos frissítése,
fejlesztése.
Társaságunk tudja, hogy munkatársainak biztonsága olyan alapérték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni. A biztonságos és kockázatoktól mentes munkakörnyezet megvalósítása minden
dolgozó kötelessége, ennek elérésére társaságunk folyamatos erőfeszítéseket tesz és a kialakított
rendszert következetesen ellenőrzi és fejleszti is, hogy a biztonságos munkakörnyezetre vonatkozó
szabályok betartása és betartatása a mindennapok gyakorlatában megvalósuljon.
Társaságunk a munkahelyi egészség és biztonsági rendszer szabályokat tudatosan érvényesíti és
a rendszer fenntartását folyamatosan ellenőrzi és felügyeli. A rendszer évente felülvizsgálatra és
külső, független fél által auditálásra kerül. Munkatársaink és gyárunk területén dolgozó partnereink
évente kapnak oktatást a rendszer szabályairól és személyes felelősségként élik meg azok érvényesítését, folyamatos fejlesztését.
Társaságunk különös figyelmet fordít arra, hogy minden tevékenysége során, minden munkavállalója és területén dolgozó vállalkozója, beszállítója felelősséggel végezze munkáját és ügyeljen saját, a
felügyelete alatt, valamint a körülötte munkát végzők épségére, egészségére.
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