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עיקרון גהות ובטיחות הסביבה במקום העבודה
הצהרת עקרונות:
3Mמספקת מקומות עבודה בטוחים ובריאים ,ושואפת למזער את השפעת הפעילות שלנו על הסביבה.
עובדי 3Mנדרשים לדעת את כל החוקים והתקנות החלים בנושא סביבה ,גהות ובטיחות  (EHS),ואת
המדיניות ואת הסטנדרטים של 3Mבנושא סביבה ,גהות ובטיחות .העובדים של  3Mחייבים לדווח על כל
מקרה בנושא סביבה ,גהות ובטיחות ( )EHSולהיות ערים להם באופן מתמיד .הנהלת 3Mאחראית על
הטיפול במקרים שדווחו ועל ההקפדה שעובדי 3Mיקבלו הדרכה מתאימה לגבי החוקים החלים ,התקנות
והמדיניות בנושאי  EHSאלה עבור .3M
היעד:
 3Mשואפת לשפר את איכות החיים 3M .מספקת מקום עבודה בטוח ובריא ושואפת לצמצם את
ההשפעה של הפעילות שלנו על הסביבה ,לשמר משאבים טבעיים ,ולנהל את כל הפעילויות העסקיות
באופן שמגן על הבריאות והבטיחות של העובדים ,המבקרים ,והקהילות שלנו .אנו עובדים עם ספקים
ושותפים עסקיים שפועלים באופן זהה כאשר הפעילות שלהם חולקת את אותם יעדים.
עיקרון זה חל על כל העובדים וכל הגורמים הפועלים בשמה של 3Mברחבי העולם .ראה עיקרון הציות
לקבלת מידע על מצבים שבהם העקרונות של קוד ההתנהגות עשויים לחול על צד שלישי.
הנחיות נוספות:


ציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטים בנושאי סביבה ,גהות ובטיחות ,ולכל הנחיות המדיניות
והסטנדרטים של 3Mבנושאים אלה.



דווח להנהלה ולעמיתים על תנאים במקום העבודה שנראה שאינם בטוחים או מסוכנים ,כולל
אותם תנאים שהתגלו באתר הלקוח או במקומות עבודה של גורמי צד שלישי ,שעלולים להשפיע
על הבריאות והבטיחות של עובדי  .3Mבעת הצורך ,הפסק כל פעילות של  3Mשמתקיימת
בתנאים שאינם בטוחים.



שלב שיקולים מתאימים של בטיחות וגהות בחובותיך ובהחלטותיך העסקיות מדי יום במסגרת
תפקידך ,בין אם מדובר בשטחי  3Mאו באתר הלקוח או במקומות עבודה של גורמי צד שלישי.



הפעל ותחזק ציוד ,מתקנים ותהליכים באופן בטוח .הימנע מפעילויות ומתנאים שאינם בטוחים
במקום העבודה.



השתתף בתכניות הדרכה והכשרה לניהול סיכוני גהות ובטיחות (.)EHS



מנע זיהום במקור וצמצם את ייצור הפסולת בכל מקום ובכל זמן שהדבר אפשרי .שמר מקורות
טבעיים באמצעות דרישה להחזרת ציוד או שיטות רלוונטיות אחרות.



בחר והמשך לעבוד עם ספקים ,קבלנים או יצרנים ונותני שירותים חיצוניים המצייתים לכל
החוקים והתקנות החלים ומקיימים את הדרישות של  3Mבנוגע לסביבה ,הגהות והבטיחות .



פעל לשיפור יעילות השימוש באנרגיה בפעולות קיימות ובציוד ובמתקנים חדשים.



העובדים נדרשים לפנות לממונים על החטיבה ,המתקן או לגורמים המקצועיים במדינה לקבלת
עזרה בזיהוי ובציות לחוקים ולמדיניות החלים.
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ענישה:
אי-ציות לחוקים בנושא  EHSולעיקרון זה עלול לגרור עונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3Mועל עובדים
באופן אישי ,שיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית ונזק למוניטין של  .3Mהפרות של קוד
ההתנהגות של 3Mיגררו צעדים משמעתיים ,עד וכולל סיום העסקה.

