PPG INDUSTRIES, INC.

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÍ & BEZPEČNOSTI PRÁCE
PPG zodpovídá za to, že bude obchodovat,
distribuovat a vyrábět své produkty po celém světě
tak, aby chránila své zaměstnance, okolí, zákazníky
a životní prostředí. Aby bylo dosaženo splnění tohoto
cíle, musí být EHS postupy PPG - náš systém řízení,

POLICY

začleněn

do

všech našich

strategických

obchodních záležitostí. Naše politika spojuje výhody
udržitelného rozvoje a řízení ochrany životního
prostředí, zdraví & bezpečnosti práce při výrobě
nátěrových hmot. Dále klade důraz na námi přijaté
závazky a jejich průběžné zlepšování a udržování.

“NÁŠ ZÁVAZEK, NAŠE KULTIVOVANOST,
NÁŠ ZPŮSOB PODNIKÁNÍ”
DOSLOVA BUDEME DĚLAT NÁSLEDUJÍCÍ:
STÁTNÍ SPRÁVA A
VEŘEJNOST
Budeme přispívat k vyvíjení
a zdokonalování důležitých
právních předpisů a nařízení
týkajících se životního
prostředí, zdraví a
bezpečnosti a zapojíme se
do veřejných aktivit
týkajících se vlivu našich
poboček na EHS.
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Budeme dodržovat všechny
platné zákony a nařízení
týkající se životního
prostředí, zdraví,
bezpečnosti a distribuce,
včetně našich vlastních
standardů řídícího systému
EHS.

PRODUKTOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Zajistíme, aby produkty PPG
byly
vyvíjeny,
vyráběny,
distribuovány, používány a
likvidovány způsobem, který
je
bezpečný
a
šetrný
k životnímu
prostředí
a
budeme informovat naše
zákazníky, jak tyto výrobky
bezpečně používat a jak
s nimi zacházet. Zájmy EHS
budou začleněny do všech
našich obchodních aktivit.
Všichni zaměstnanci budou
školeni,
vybaveni
a
podporováni v řízení aktivit
týkajících
se
ochrany
životního prostředí, zdraví a
bezpečnosti
v našich
lokacích.

KOMUNIKACE
Budeme okamžitě
upozorňovat na známá či
hrozící rizika při používání
našich surovin, výrobků,
vedlejších produktů a
dalších aktivit. Každoročně
budeme hlásit, co jsme
vykonali v oblasti životního
prostředí, zdraví a
bezpečnosti a tato hlášení
budou přístupná
veřejnosti.
BEZPEČNOST A ZDRAVÍ
Zaměstnancům zajistíme
bezpečná a zdravá
pracoviště a budeme pro
ně partnerem ve
zlepšování péče o jejich
zdraví a zdraví jejich rodin.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENT
Budeme
navrhovat,
budovat a provozovat
naše
provozovny
tak,
abychom
předcházeli
újmám na zdraví občanů
a
poškození
životního
prostředí. Budeme šetřit
energie, vodu a suroviny.
Zajišťovat
prevenci
znečištění
a
pozitivně
přispívat okolní veřejnosti a
společnosti jakožto celku.

