Założenia polityki BHP i ochrony środowiska
firmy EAS
ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ
[Health, Safety, Security, Environment And Quality - HSSEQ]
Firma EAS Change Systems jest wiodącym dostawcą w dziedzinie poprawy automatyzacji zakładów
przemysłowych w celu szybkiej wymiany form i matryc. Wysoka jakość naszych produktów jest
nieodzowna.
Mamy jednak świadomość, że na każdym etapie produkcji trzeba pamiętać o środowisku. Stosowane
materiały nie powinny szkodzić ekosystemowi, aby wspierać zrównoważony rozwój. Działalność człowieka
może mieć negatywny wpływ na systemy ekologiczne, klimat i zdrowie publiczne. Mając to na uwadze,
staramy się ograniczać ślad, jaki odciskamy na środowisku i promować jego ochronę na wszystkich
poziomach naszej organizacji.

Wizja EAS w zakresie BHP i ochrony środowiska
BHP i ochrona środowiska (ang. Health, Safety, Security, Environment And Quality, HSSEQ) są jednym z
naszych głównych priorytetów. Prewencyjna i systematyczna praca w zakresie HSSEQ jest integralną
częścią naszej codziennej działalności. Naszym celem jest działanie według zasady „zero”: zero
uszkodzeń i urazów, zero szkód dla środowiska, zero chorób zawodowych i zero wad jakościowych.

Misja EAS w zakresie BHP i ochrony środowiska
Firma EAS chce zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla swoich pracowników, klientów i
użytkowników końcowych. Chce także, aby produkty i rozwiązania, które tworzy, produkuje i sprzedaje,
były bezpieczne i wysokiej jakości. Naszym celem jest zminimalizowanie wpływu naszej organizacji na
środowisko i dołożenie wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia mogły żyć, pracować i cieszyć się życiem
we wspólnym środowisku naturalnym z równym dostępem do czystego powietrza, wody i zasobów
naturalnych.
Dlatego staramy się:
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przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
prezentować proaktywne podejście co do przetwarzania materiałów i produkcji z myślą o środowisku,
zachęcać wszystkich pracowników do czynnego udziału w poprawie HSSEQ oraz zapewniać im
bezpieczne i zdrowe środowisko pracy,
określać cele do poprawy i podejmować działania, a także ustanawiać zasady pomiaru, raportowania i
oceny wyników,
przestrzegać zobowiązań prawnych i wymogów HSSEQ naszych klientów,
zawsze postępować według zasad etyki,
dostarczać przystępne cenowo i trwałe rozwiązania wysokiej jakości, z korzyścią dla klientów i
środowiska,
ograniczać zużycie papieru (mniej drukowania, więcej e-maili).

Te starania obejmują wykonawców i dostawców, którzy współpracują z naszą organizacją lub działają w jej
imieniu. Zachęcimy ich spełniania naszych standardów w zakresie ochrony środowiska.
Nasza praca przyczyni się do bezpiecznego i zdrowego biznesu, z którego będziemy dumni. To z kolei
przełoży się na zwiększenie zaufania wśród klientów, właścicieli i ogółu społeczeństwa.
Zdrowe środowisko przynosi korzyści wszystkim, a nasze zaangażowanie w HSSEQ jest długoterminowe.
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