מדיניות הבטיחות ,הבריאות ושמירת איכות
הסביבה של מפעלי  TAPIישראל -טבע
מ

TAPI

פעלי
במפעלים.

ישראל מחויבים לשמור על העובדים ,קבלנים ,מבקרים ,ספקים ועל איכות הסביבה בכל פעילותינו

ב

ריאותם וביטחונם של האנשים והסביבה נלקחים בחשבון בכל החלטה שנעשית על ידינו.
הגשמת יעדנו ארוכת הטווח של אפס תאונות ,אפס פציעות ואפס אירועי פליטת חומרים מסוכנים לסביבה ,תוך כדי
הקטנת השימוש במשאבים טבעיים ,נותרה אחת המטרות העיקריות בסולם העדיפות שלנו.

ה

שאיפה למצוינות בתחומי הסביבה ,הגהות והבטיחות ) (EHSוהקיימות מאפשרת לנו לשמר ,לשפר וליצור ערכים
עסקיים עבור הארגון שלנו.

עקרונות הEHS -

יש לציית לכל החוקים והתקנות התקפים ולדרישות אחרות שמטרתן היא הגנה על הסביבה ,הגהות והבטיחות.
יש לחתור לעבר היעד הסופי :מניעת כל האירועים הקשורים ל .EHS-לשם כך יש להביא בחשבון את בריאותם
ובטיחותם של אנשים ואת הסביבה בעת קבלת החלטות ובמהלך יישומן.
יש לספק מקום עבודה בטוח ובריא לכל העובדים ,הקבלנים ,היועצים ,הצרכנים והמבקרים על ידי זיהוי ותיקון של
תנאים והרגלים בלתי בטוחים.
יש למזער את הנזקים הסביבתיים הנובעים מפעילויות ,מוצרי ושירותי טבע בעזרת הליכים ,תקנים ,חומרים ומוצרים
המונעים ,מפחיתים או ממתנים זיהומים.
יש לקדם שימוש אחראי ויעיל באנרגיה ובמשאבים טבעיים והליכי קיימות עסקיים אחרים בחברת טבע ולאורך
שרשרת הפעילות שלנו.
יש לאמוד את מאפייני ה EHS-של מוצרי וחומרי טבע ולפעול בהתאם לסיכונים שאליהם חשופים העובדים,
הצרכנים ובעלי העניין האחרים.
יש לבסס מבנה ניהולי שיבטיח כי ההנהלה מעורבת בסוגיות מהותיות הקשורות ל EHS-ומפקחת עליהן.
יש להקצות ליחידות השונות משאבים המספיקים ליישום מדיניות זו.
יש להפעיל מערך ניהול  EHSכדי ליישם את מדיניות זו ולבצע התאמה לנהלים גלובליים.
יש לשפר באופן מתמיד את המערכות ,התהליכים והביצועים שלנו ולשלב את עקרונות ה EHS-בהליכים העסקיים
של טבע.
יש לוודא שכל העובדים הוכשרו לבצע את חובותיהם בהתאם למדיניות זו ולעודד אותם להשתתף באופן פעיל
במאמצים לשיפור וביוזמות בתחום ה.EHS-
יש לדווח באורח קבע לבעלי העניין ולעובדים על התקדמותנו וביצועינו.

מ

דיניות ה EHS-והעקרונות שהובאו לעיל נוגעים לכלל עובדי המפעל ,עובדי טבע בכלל  ,קבלנים ,מבקרים ופעילויות.
באחריותו של כל עובד להקצות את מלוא תשומת הלב ,המאמצים והמשאבים הנדרשים על מנת ליישם באופן פעיל
עקרונות אלה ותקנון ה.EHS-

EHS TAPI IL

