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SECURITATEA IN MUNCA 

Grupul Şişecam  işi  îndeplineşte responsabilitâtile sale privind sânâtatea şi securitatea în muncâ în toate 

locatiile sale de activitate, Cu ajutorul pârtilor implicate - inclusiv angajati, stagiari, vizitatori şi parteneri de 

afaceri. În cadrul activitâtilor sale privind sânâtatea şi securitatea în muncâ, Grupul Şişecam respect â toate 

cerintele legale şi de reglementare locale din târile in care activeazâ, precum şi standardele nationale şi cele 

internationale. 

Toate locurile de muncâ din cadrul Grupului Şişecam au luat mâsuri preventive impotriva comportamentelor şi 

situatiilor nesigure. Obiectivul este acela de a elimina sursele de pericol care pot cauza accidente de muncâ şi 

boli profesionale, sau de a le reduce la  un  nivel acceptabil. În cadrul acestor actiuni diverse, Grupul Şişecam 

asigurâ implicarea angajatilor şi a factorilor implicati relevanti. 

Prioritatea cea mai important â pentru Grupul Şişecam este sânâtatea şi securitatea angajatilor sâi, a 

partenerilor de afaceri, a clientilor şi a vizitatorilor - cele mai importante active ale Grupului în toate aspectele 

activitâtilor sale. Astfel, pentru a crea o fort â de muncâ sânâtoasâ şi pentru a se îngriji de sânâtatea 

persoanelor, Grupul Şişecam declarâ şi  işi  asumâ responsabilitatea de a conduce activitâtile şi de a asigura 

toate resursele necesare în urmâtoarele domenii de interes: 

• efectuarea de îmbunâtâtiri permanente pentru a elimina pericolele asupra securitâtii vietii şi a bunurilor, 

inclusiv impotriva bolilor, rânirilor şi urgentelor, 

• efectuarea unei evaluâri de risc în ceea ce priveşte sânâtatea şi securitatea în muncâ, cu participarea 

activâ a angajatilor, pentru atingerea unui nivel acceptabil de risc, 

• utilizarea de tehnologii noi, capitalizarea schimbârilor şi a oportunitâtilor, gestionarea proceselor cu o 

abordare proactivâ începând de la faza de design a proiectului, 

• implicarea organizatiei la toate nivelurile acesteia, precum şi pârtile direct interesate din cadrul Grupului 

in îmbunâtâtirea practicilor legate de sânâtatea şi securitatea in muncâ, 

• creşterea gradului de conştientizare şi dezvoltarea competentelor legate de sânâtate şi securitate, in 

toate aspectele activitâtilor Grupului, 

• crearea unei deprinderi legate de comportamentele şi conduita sigurâ pentru toti angajatii şi 

transformarea acesteia intr-un mod de viatâ, in vederea dezvoltârii unei culturi legate de sânâtatea şi 

securitatea in muncâ in intreaga organizatie, 

• respectarea tuturor obligatiilor legate şi de reglementare în ceea ce priveşte sânâtatea şi securitatea în 

muncâ, precum şi a standardelor nationale şi internationale relevante, 

• îmbunâtâtirea, analiza şi monitorizarea performantelor Grupului în ceea ce priveşte sânâtatea 

securitatea in muncâ, prin stabilirea unor obiective mâsurabile şi aplicabile, 
şi 
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• râspândirea bunelor practici n cadrul şi în afara Grupului, tinând cont de sugestiile şi recomandârile 

venite din partea pârtilor relevante sau a celor direct interesate, precum şi de nevoile şi aşteptârile 

acestora, 

• adoptarea principiului de bazâ „Individ sânâtos loc de muncâ sigur". 

Consiliul Director al Grupului Şişecam este responsabil pentru adoptarea şi respectarea articolelor din aceastâ 

Politicâ, în timp ce toate unitâtile din zonele de activitate sunt responsabile de implementarea lor. 

Politica privind sânâtatea şi securitatea în muncâ a Grupului Şişecam este revizuitâ anual de câtre 

Departamentul responsabil de sânâtatea şi securitatea în muncâ şi apoi este transmisâ Comitetului Executiv al 

Grupului Şişecam. În cazul in care exist â o modifıcare care  va  afecta aceastâ Politicâ, se  var  efectua reviziile 

necesare. Dupâ obtinerea unei opinii favorabile din partea Directorului General, Politica actualizatâ este 

transmisâ Consiliului Director spre aprobare. 

Politica este afışatâ în mod clar în zonele accesibile tuturor angajatilor din cadrul unitâtilor Grupului Şişecam, 

ca parte integrant â a sistemelor legate de sânâtatea şi securitatea în muncâ. În plus, toate pârtile relevante pot 

accesa Politica prin intermediul site-ului web al corporatiei la adresa www.sisecam.com.tr. 

Solicitârile pentru informatii şi sugestiile legate de Politâ pot fı transmise prin intermediul canalelor interne de 

comunicatii, şi pagina „Contact Us" (Contactati-ne) de pe site-ul web al corporatiei. 
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