מסמך מדיניות –
בטיחות וגיהות תעסוקתית
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מבוא
כיצרן אחראי של מזון ומשקאות ,אנו מחוייבים לספק תנאי עבודה בטוחים ובריאים עבור עובדינו .אנו שואפים למקום עבודה נטול תאונות כמו
גם להבטיח את בריאותם ושלומם של עובדינו ,לא רק באתרי שטראוס ,אלא גם בכל מקום שבו עובדינו נמצאים בביצוע תפקידם .מסמך
המדיניות שלנו לבטיחות וגיהות תעסוקתית כולל גם הבטחת תנאים בטוחים עבור קבלנים ,יועצים ומבקרים המצויים באתרי שטראוס.
מסמך המדיניות לבטיחות וגיהות תעסו קתית של קבוצת שטראוס מפרט את האחריות האישית והמשותפת שלנו לבטיחות וגיהות ומתאר
כיצד אנו מטמיעים אותם בנהלי העבודה שלנו ,משמש כהצהרה למחויבות של דירקטוריון קבוצת שטראוס ומנהליה הבכירים ,כהנחיה
למנהלים ולעובדים המועסקים על ידינו ,וכהבטחה לכל בעלי העניין ולכל אדם או גוף אחר שאנו באים עמו במגע.

תחולה
מסמך מדיניות זה בנושא בטיחות וגיהות תעסוקתית מכסה את כל עסקיה של שטראוס ברחבי שרשרת האספקה שלנו.

פרטים
מקום עבודה נטול תאונות
אנו מאמינים כי עובדינו הם הנכס החשוב ביותר שלנו ובהתאם לכך אנו משקיעים את כל תשומת הלב והאנרגיה הנדרשים להגן עליהם ועל
המבקרים באתרינו .זו הסיבה לכך שאנו שואפים להיות בחזית של מניעת תאונות וחותרים לאפס תאונות.

ניהול בטיחות וגיהות
אנו שואפים לספק סביבה בטוחה ובריאה עבור כל העובדים ,הקבלנים ,היועצים והמבקרים שלנו באמצעות זיהוי ותיקון יזום של תנאים ושל
התנהגות בלתי בטוחים ,ואנו חוקרים באופן שיטתי תאונות ומקרים הקרובים לתאונות בטיחות ,ונוקטים בפעולות כדי למנוע את הישנותן.
אנו מפעילים את מתקנינו בהתאם לנהלים קשוחים ביותר אשר דורשים תשומת לב מפורטת לכל הנוהגים והבקרות שלנו עם מעורבות מלאה
של ההנהגה שלנו בכל הדרגות.
המנהלים שלנו מגדירים יעדי שיפור בתחום הבטיחות והגיהות ומפקחים על ביצועם ,ספציפית בכל אתר ,לרבות בחינה שנתית של היעילות
והנאותות של שיטת ההנהלה ,הערכות עצמיות שוטפות וביקורות.
אנו מחויבים לבצע זיהוי שיטתי של סיכונים ולנהל אותם עם הערכת סיכונים נאותה ופעולות למיזעור סכנות .הדבר כולל תשומת לב לתחנות
עבודה וסביב ות משרדיות שהינן תואמות לתכנון והנחיות הנדסת אנוש והבטחת תאורה בטוחה ומנגנוני איוורור .באופן דומה ,הערכות סיכון
הבטיחות שלנו כוללות תשומת לב לסיכונים תעסוקתיים פוטנציאליים הקשורים לביצוע משימות עבודה ,אשר גם עליהם אנו מגשרים כיאות
כאשר רלוונטי.
ברשותנו תוכניות חירום להתמודדות עם סיכונים .גישה זו גם מצמצמת איומים לעסקינו ,ומספקת הגנה על האינטרסים של בעלי המניות שלנו.

טיפוח תרבות של בטיחות וגיהות
אנו בונים תרבות פרואקטיבית של בטיחות וגיהות ברמת הפרט ,ההנהלה והארגון .אנו מעודדים את עובדינו לנהל שיח עם עמיתים ומנהלים
ביחס להתנהגויות בטוחות וסיכוני בטיחות .אנו גם מעודדים השתתפות וייעוץ פעילים מצד עובדינו במאמצי וביוזמות בטיחות וגיהות.

אחריות העובדים
עובדינו אחראים לשמירה על מקום עבודה בטוח ,ע ל מניעת תקריות בטיחות ואיכות סביבה ,ועל ציות לחוקים ולכללי החברה .במקרה של
תאונה ,אי רוע קרוב לתאונה או חשש בטיחותי ,על העובדים להודיע להנהלה בלא דיחוי ,כך שהנושא יטופל.
עובדינו מודרכים לבצע עבודה רק אם הם בעלי יכולת ,הכשרה ,מצב בריאותי כשיר ,עירניים ודרוכים מספיק כדי לבצעה.
אנו מצפים ממנהלינו לציית לנהלי בטיחות וגיהות ולהנחיות רלוונטיות לעבודתם ,ולוודא שהצוותים שלהם ממלאים אחר נהלי והנחיות בטיחות
וגיהות.
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שיפור מתמיד
אנו שואפים לשפר באופן מתמיד את ניהול נוהגי הבטיחות והגיהות שלנו על ידי אימוץ של גישת "אפס תאונות" גלובלית ,ואנו מחזקים את
המערכות ואת התהליכים שלנו באופן מתמיד ומשלבים ציפיות של בטיחות וגיהות בפרקטיקות העסקיות שלנו.

ציות
אנו עובדים ללא לאות לעמוד ,ובמידת האפשר אף לעלות ,על דרישות החוקים הרלוונטיים בנושא בטיחות וגיהות בכל השווקים בהם אנו
פועלים .הקמנו ואנו מקיימים תכניות ציות נאותות שנועדו להבטיח את מעורבות ההנהלה והעובדים שלנו ופיקוח על מאמצי בטיחות וגיהות
מהותיים ,ואנו מקצים משאבים ראויים כדי לבצע פעולות נדרשות.
כחלק מתכניות הציות שלנו ,אנו מספקים לעובדינו הדרכות ייעודיות כדי לסייע להם לבצע את תפקידיהם עם מודעות ומחשבה על בטיחות,
על מנת להבטיח שהם ,ומבקרים באתרינו ,בטוחים .הדרכות בטיחות כוללות את כל האספקטים של בטיחות בעבודה לרבות בטיחות בדרכים.
עובדינו מודרכים לדווח מיידית להנהלה מקומית על כל תאונה ,פציעה ,מחלה ,תנאים בלתי בטוחים או בלתי בריאים ,שפיכת או שחרור
חומרים לסביבה ,אשר התרחשו או כמעט התרחשו ,כך שניתן יהיה לנקוט בצעדים לתיקון ,למניעת או לשליטה בתנאים אלה באופן מיידי.
אנו מפקחים על הציות לכל החוקים הרלוונטיים בנושא בטיחות וגיהות בעבודה ,כמו גם לנהלים פנימיים ,בכל השווקים בהם אנו פועלים.
פעולה ראויה ננקטת בכל מקרה בו סטנדרט של החוק או של החברה אינו מקוים.
מנהלי בטיחות ,מנהלי בקרת איכות בטיחות וגיהות ,או מנהלי שרשרת אספקה ,או מנהלי מפעל בכל אחד מאתרי קבוצת שטראוס אחראים
לוודא הטמעה של נוהלי וכללי בטיחות וגיהות תעסוקתיים .אנו מפקחים על ביצוע תחום הבטיחות וגיהות תעסוקתיים לאורך כל השנה
ומדווחים ,אחת לתקופה ,להנהלת קבוצת שטראוס והדירקטוריון שלה.
כחברה ב  ,United Nations Global Compactקבוצת שטראוס מפרסמת דו"ח שנתי המאשר את מחויבותנו לעקרונות של זכויות אדם והעסקת
כח אדם של  .UNGCאנו גם מפרסמים דו"ח קיימות שנתי בהתאם לסטנדרטי  GRIובו אנו מדווחים בשקיפות על אינדיקטורים מהותיים בתחום
בטיחות וגיהות בעבודה.

פרסום
מסמך מדיניות זה זמין לעובדי קבוצת שטראוס באמצעות הפורטל הפנימי שלנו ,וחיצונית באתר האינטרנט שלנו.
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