Globális egészség- és munkavédelmi politika
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság elválaszthatatlan részét képezi a Sodexo küldetésének
a minőségi élet szolgálatában. Elkötelezettek vagyunk egy globális és világszínvonalú
egészségvédelmi és biztonsági kultúra megvalósítása iránt, és hiszünk abban, hogy ennek a
tevékenységünkben való megjelenésével minimálisra csökkenthető az emberekkel és tulajdonnal
szembeni kockázat.
Az alábbi kötelező alapelvek határozzák meg elvárásainkat és irányítják cselekedeteinket.
1. Alapelv
Elkötelezettek vagyunk az egészséges és biztonságos munkakörülmények és ügyfeleinknek nyújtott
szolgáltatások mellett. A megfelelő biztonság a Sodexo alkalmazottainak egyik foglalkoztatási alapfeltétele.
2. Alapelv
Betartjuk az összes vonatkozó jogi előírást, ágazati szabványt, valamint az ügyfeleink általunk is elfogadott
követelményeit minden országban, ahol jelen vagyunk. Értékeljük a kockázatokat, kialakítjuk a biztonságos
munkavégzési rendszert és eljárásokat, hogy megvédjük munkatársainkat, ügyfeleinket, fogyasztóinkat és
valamennyi érintettet.
3. Alapelv
A Sodexo belső értékei - szolgáltatástudatunk, csapatszellemünk és fejlődésre való törekvésünk - az alapjai
az egészségvédelmi és biztonsági kultúránknak. Elvárás felső vezetőinktől és munkavállalóinktól, hogy
személyesen is bizonyítsák elkötelezettségüket e kultúra támogatásával és fejlesztésével.
4. Alapelv
A vezetők és munkavállalók egészség- és munkavédelmi felelősségét egyértelműen meghatározzuk.
Minden munkavállaló köteles az ezzel kapcsolatos előírásokat betartani, valamint a részükre kiadott egyéni
védőeszközöket viselni.
5. Alapelv
Gondoskodunk arról, hogy munkavállalóink megértsék a munkabiztonság és egészség terén betöltött
szerepüket. Biztosítjuk a megfelelő tájékoztatást, a biztonságos munkavégzéshez szükséges oktatást és
képzést.
6. Alapelv
Munkatársaink, ügyfeleink, alvállalkozóink, fogyasztóink és beszállítóink elkötelezettsége elengedhetetlen a
munkabiztonsági magatartás és gyakorlat fejlesztéséhez. Ennek érdekében kommunikálunk és széles
körben konzultálunk a munkabiztonságot és egészséget érintő kérdésekben.
7. Alapelv
Valamennyi munkahelyen betartjuk a biztonságos be- és kilépés szabályait. A felállított vészhelyzeti
eljárásokat rendszeresen teszteljük és felülvizsgáljuk.
8. Alapelv
Elvárás minden baleset és esemény jelentése és a tanulságok beépítése az oktatási anyagba.
9. Alapelv
Folyamatosan javítjuk teljesítményünket és biztosítjuk, hogy a megfelelő források rendelkezésre álljanak.
10. Alapelv
A hatékonyság érdekében rendszeresen figyelemmel kísérjük és beszámolunk a munkabiztonsági és
egészségirányítási rendszerünkről.
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