Declarația Politicii de Sănătate și
Siguranță Ocupațională
La Kuehne + Nagel ne angajăm să menținem un mediu de lucru sigur și sănătos
pentru angajații, partenerii, clienții și comunitățile din care facem parte.
Scopul nostru final este: Fără riscuri la locul de munca!
Pentru a ne atinge obiectivul, menținem un sistem de management al siguranței și sănătății, care este susținut de un
plan global, regional și echipa națională QSHE. Oferim instruire (conștientizare) angajaților noștri, astfel încât aceștia
să fie competenți pentru a-și îndeplini sarcina în condiții de siguranță și eficient. Ne consultăm și avem angajați sau
reprezentanți ai lucrătorilor implicați în stabilirea obiectivelor pentru îmbunătățirea continua a siguranței și sănătății în
locurile noastre de muncă.
Menținem operațiunile noastre globale certificate și conforme cu reglementările locale și naționale și cu alte standarde
relevante, cum ar fi ISO 45001. Identificăm potențialele pericole în operațiunile noastre, evaluăm nivelul de risc și
găsim modalități de eliminare sau atenuare ale acestora. Gestionarea la toate nivelurile este necesară pentru a urmări
îmbunătățirile identificate. Pentru a ne recupera rapid de la un eveniment nedorit, răspunsul la situații de urgență,
gestionarea crizelor și planurile de continuitate a afacerii sunt în vigoare și sunt testate și revizuite în mod regulat pentru
imbunatățire continuă.
Subcontractanții și alte părți terțe necesare pentru afacerea noastră sunt evaluați, selectați și gestionați în conformitate
cu obiectivele prezentei declarații.
Pentru a asigura îmbunătățirea continuă, se monitorizează riguros indicatorii de performanță privind sănătatea și
siguranța ocupațională, se investighează incidentele, se analizează datele de siguranță și se revizuiesc periodic
îndeplinirea obiectivelor anuale QSHE. Acolo unde este necesar, se desfășoară campanii și programe de siguranță
pentru a atinge obiectivele noastre.
Toți angajații și furnizorii sunt rugați să respecte toate obligațiile de conformitate, reglementările relevante, regulile,
instrucțiunile de lucru și măsurile de siguranță în orice moment.
Angajații noștri sunt îndemnați să oprească imediat activitățile potențial nesigure și să le raporteze imediat, astfel încât
toate acțiunile corective și preventive să fie luate în cel mai scurt timp.
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