ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Като една от водещите глобални специализирани фармацевтични компании, ръководството
на Балканфарма Дупница се ангажира да управлява всички аспекти на своя бизнес по
безопасен и отговорен начин, който опазва околната среда и допринася за здравето и
благополучието на служителите и на общностите, в които работи.
За постигането на този стремеж, ние ще се фокусираме в следните основни области и ще
отделяме значителни ресурси, за да:









гарантираме, че нашите сгради и съоръжения, процеси и процедури осигуряват
възможно най-безопасната и здравословна работна среда
направим безопасността на работното място част от културата на всеки един служител
като превантивна мярка на наранявания и заболявания
обучаваме/ангажираме служителите и използваме иновативни процеси, оборудване,
материали и технологии, за да направим компанията изключително отговорна по
отношение на опазването на околната среда
гарантираме добри взаимоотношения с клиенти, външни изпълнители и регулаторни
органи по отношение на изискванията за спазване по ООС и ЗБР
си поставяме постоянно цели по отношение на здраве и безопасност на работното
място и предотвратяване на големите аварии и замърсяването на околната среда и да
следим за тяхното изпълнение като част от процеса за непрекъснато развитие
прилагаме и работим за постоянно подобряване на ефективността на системите за
управление, които да гарантират съответствие с всички приложими законови и други
изисквания на заинтересовани страни както и приложими стандарти на индустрията.

Балканфарма Дупница АД, като част от Актавис, компания на Тева, потвърждава Политиката
по опазване на околната среда, здраве и безопасност, представена по-горе и приложима за
нас.
От съществено значение е всички наши служители:



да се придържат към правилата и изискванията за безопасност, здраве и опазване на
околната среда, разписани в нашите процедури
да докладват за всякакви случаи на недостатъци и слабости, представляващи риск за
околната среда, здравето и безопасността

Отговорност на всеки служител на дружеството е да работи за постигане на устойчивост по
отношение на здравето и безопасността на работното място и опазването на околната среда.
Чрез овладяване мощта на нашата глобална работна сила, използвайки ресурсите на нашата
глобална компания, "Заедно, ние правим промяна" за насърчаване на по-добър, поздравословен свят.
Иван Урумов
Изпълнителен директор
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