מפעל מטליקון טכנולוגיות בע"מ  -מדיניות סביבה ,בטיחות ובריאות בתעסוקה
מפעל מטליקון ובעליו שואפים להיות המובילים בארץ בתחום איכות המוצרים וטכנולוגיות הייצור לתועלת הלקוחות  ,איכות הסביבה ושמירת
הבטיחות והבריאות בתעסוקה של כל הבאים בשערי המפעל.
המפעל הוקם בגליל מתוך כוונה לספק מקום תעסוקה נוסף לתושבי האזור ,שהוא טוב לעובדיו וידידותי לסביבה.
המפעל שם לעצמו למטרה קבועה לפעול לשיפור מתמיד בתחומים:
 בטיחות ובריאות בתעסוקה :מניעת פגיעה בעובדים ובבריאותם.
 מניעה או הקטנת השפעות שליליות על הסביבה לרבות זיהום כתוצאה מעיבוד המתכת .
הן מתוך חשיבותם הרבה בעיני ההנהלה והן מתוך מטרה להוסיף ולשפר את תדמית המפעלים בעיני ציבור הלקוחות ובעלי עניין אחרים.
מכאן נובעים העקרונות הבאים:
 . 1כל הפעילות מתבצעת עפ"י נהלים שנקבעו וע"פ דרישות התקנים הישראליים  ISO 14001:2015ו.ISO 45001 2018 -
דרישות וציפיות לקוחות בשוק המקומי ובחו"ל ,לרבות חוקי סביבה וחוקי בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 . 2עובדי המפעל הם הנכס החשוב ביותר לארגון בישום השיפור המתמיד .כל העובדים מודעים למדיניות של החברה ,שותפים פעילים ביישומה
ובמאמץ להשגת מטרות החברה .לשם הגברת המודעות בתחומים אלה והענקת מידע חדש רלוונטי ,מקפידה הנהלת החברה על קיום הדרכות קבועות
והדרכות חד פעמיות.
 . 3שיפור מתמיד של ביצועי המפעל בתחומי הגנת הסביבה  ,הבטיחות והבריאות בתעסוקה ע"י שימוש בטכנולוגיות המיטביות הקיימות ,חינוך ,הדרכת
עובדים והטמעת שיטות ניהול איכותיות.
 . 4הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעולות להבטחה של סביבת עבודה איכותית ובטוחה המשמרת את הסביבה ופועלת למניעת זיהום.
 .5פעילות לסילוק גורמי סיכון והפחתת סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 . 6מחויבות לשיתוף פעולה והתייעצות עם עובדים ,קבלנים ובעלי עניין אחרים במטרה לקדם נושאי בטיחות ,בריאות בתעסוקה והגנה על הסביבה.
 . 7שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחומי בטיחות ,בריאות בתעסוקה והגנת הסביבה.
 . 8בהתאם לאמור למעלה ,המפעל מטפח את המשאב האנושי לחיזוק תחושת שביעות רצון העובדים מהשתייכותם למפעל ובמיוחד מתפקידם
ותרומתם למפעל.
 . 9במסגרת סקר הנהלה שיערכו לפחות פעם בשנה ,תגדיר הנהלת החברה מטרות בתחומי סביבה ,בטיחות ובריאות בתעסוקה ,ותציב יעדים מדידים
להשגת מטרות אלה.
 . 10מטרות קבועות בארגון הינן הפחתת זיהום סביבתי ,מניעה וסילוק מפגעים וסיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 .11מפעל מטליקון טכנולוגיות בע"מ נותן עדיפות לספקים המנהלים מערכת לניהול איכות סביבה ומערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 .12המדיניות תהיה זמינה לציבור.
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