Eaton İş Sistemi’nin temel unsuru, tüm çalışanlarımızın refahına
olan bağlılığımızı içerir. Polimer Kauçuk San. Ve Paz. A.Ş. olarak
benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana
ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.
Firmamız, faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) birinci öncelik olup, "evden işe geldiğiniz gibi evinize de
sağlıklı ve güvenli dönmenizi sağlamak” sloganı bu anlayışımızı
ifade etmektedir.
Üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı
ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün
oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes
kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En
önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde
bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı
korumaktır.
POLİMER KAUÇUK Üst Yönetimi, İSG Yönetim Sisteminin
etkinliği ile ilgili hesap verme sorumluluğunu alarak, gerekli
kişilere sorumluluk ve yetki vererek, tüm personelini
bilinçlendirerek, tüm gerekli kaynakları sağlayarak sürekli
iyileşmeyi taahhüt etmektedir.
Firma olarak, işimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak
için, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, İş Yerimizde "Sıfır Olay
Güvenlik Kültürü” nü oluşturmak ve bunu sürdürmek adına
proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde
en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek uzun vadeli
hedefimizdir.
POLİMER KAUÇUK SAN. Ve PAZ. A.Ş, bu hedefe ulaşmak için;
İSG Yönetim Sistemi Standartlarına, Yasal
Mevzuatlara
ve
diğer
uygunluk
yükümlülüklerine uymayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek
hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve
davranışları, olası kaza risklerini, etkin bir risk
değerlendirmesi yaparak önceden tespit
etmeyi ve ortadan kaldırmayı veya riskleri en
aza indirmeyi,
Tüm çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına
çalışan bütün kişilerde İSG bilincini arttırmayı,
Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya
geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle
ilgili çalışanlarımıza yönelik riskleri mümkün
ise ortadan kaldırmaya, minimize etmeye ve
kontrol altında tutmaya,
Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri
takip ederek insan sağlığı ve güvenliğinin
korunması ve İSG performansı sürekli olarak
geliştirmeyi
ve
durumumuzu
gözden
geçirmeyi,
İnsan sağlığının ve Çevrenin korunmasını ön
planda tutmayı,
Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve
gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli
bütün koşulların oluşturulması, İş Sağlığı ve
Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek
sürdürülebilir "Sıfır Olay Güvenlik Kültürü” ne
ulaşmak için tüm çalışanların katılımını
sağlamayı,
taahhüt etmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz Eaton Global tarafından
yayınlanan Hayat Kurtaran Kurallar dahil
olmak üzere İSG ile ilgili yayınladığı Kural,
Politika ve Hedeflerine uymayı,

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün
kişiler; İSG uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve
sürekli geliştirmekten sorumludur.

İSG Yönetim Sistemlerini sürekli geliştirmek
amacıyla çalışmayı,

“SIFIR Kaza Güvenlik Kültürü” nü Seçiyorum!
Son revizyon tarihi (3) : 2 Mayıs 2017

İlgili bütün tarafların İSG yönetimine olan
katkılarını geliştirmek için gerekli insan
kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları
sağlamayı,

