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Politika společnosti Siemens, s.r.o., v oblasti péče o životní prostředí
a bezpečnosti na pracovišti
Naše společnost s celosvětovou působností přispívá nejen k řešení dlouhodobých globálních problémů,
jako jsou demografické a klimatické změny, ale dbá také o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.
A právě proto je zde iniciativa Evironmental Protection, Health Management and Safety.
Co si pod tím můžeme konkrétně představit?
Péče o životní prostředí
Pravidelně vyhodnocujeme vliv své činnosti na životní prostředí a podle výsledků přijímáme nutná opatření tak, abychom byli neustále v souladu s platnou legislativou
a závaznými povinnostmi. Před uvedením výrobku na trh posuzujeme také celý jeho
„životní cyklus” – od výroby přes jeho používání až po likvidaci.
Přístup „Product Eco Excellence“
Uvádíme na trh výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a sledujeme jejich
ekologicko-ekonomické parametry. Stejným způsobem posuzujeme také nakupované
produkty a materiály.
Program Zero Harm Culture@Siemens
Celofiremní program, který jde nad rámec zákonných požadavků a obsahuje závazek
trvalého vyhledávání a odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Jeho
cílem je zvýšit bezpečnost na pracovištích, a to především díky jednání, spoluúčasti
a uvažování našich zaměstnanců.
Program Healthy@Siemens
Aktivity, které překračují hranice povinností, podporují zdravotní pohodu našich
zaměstnanců, jejich zdravý životní styl a celkovou vyrovnanost. Tento program v důsledku přispívá i ke snížení nákladů spojených s nemocemi.
Systémy řízení EMS a OHSMS
Společnost zavedla a udržuje systém pro ochranu životního prostředí podle normy
ISO 14001 a systém bezpečnosti práce podle normy ISO 45001, které podporují
neustálé zvyšování výkonnosti, zlepšování našeho vztahu k životnímu prostředí a
prevenci vzniku úrazů.

Jak se zapojit a uplatňovat tuto politiku?
Aktivně přistupujte k ochraně životního prostředí, bezpečnosti
a ochraně zdraví na pracovišti.
 Jednejte v souladu se zmíněnými principy.
 Respektujte legislativní a firemní požadavky vedoucí ke snížení
bezpečnostních rizik a ochraně životního prostředí.
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