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Çalışma Yerinde Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği İlkesi
İlke Beyanı:
3M güvenli ve sağlıklı çalışma yerleri sağlar ve operasyonlarımızın çevreye etkisini en aza indirmeye çalışır. 3M
çalışanları, yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve iş güvenliği (EHS) yasalarını ve yönergelerini ve 3M'in EHS ilkeleri ile
standartlarını bilmeli ve bunları uygulamalıdır. 3M çalışanları herhangi bir 3M endişesini bildirmeli ve bunlara
dikkatli bir şekilde yanıt vermelidir. 3M yönetimi, bildirilen endişelerin ele alınmasından ve 3M çalışanlarının ilgili
EHS yasaları ve düzenlemelerinin yanı sıra 3M EHS ilkeleri ve standartları hakkında doğru şekilde eğitilmesinden
sorumludur.
Amaç:
3M tüm yaşamları iyileştirmeye çalışır. 3M güvenli ve sağlıklı bir çalışma yeri sağlar ve operasyonlarımızın çevre
üzerindekini etkisini azaltmaya, doğal kaynakları korumaya ve tüm ticari faaliyetlerini çalışanlarımız, ziyaretçiler ve
toplumların sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Operasyon desteklerinin hedeflerimizle
aynı olmasını sağlamak için tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla çalışırız. Bu çabalar sayesinde şirketimizin uzun
süreli başarısını belirler ve koruruz.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir üçüncü
tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum İlkesi sayfasına
bakın.
Ek Yönergeler:
• İlgili tüm EHS yasa ve yönergelerine ve 3M EHS ilkeleri ve standartlarına uyun.
• Müşterinin veya diğer bir üçüncü tarafın belirlediği 3M çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini potansiyel olarak
etkileyebilecek çalışma yeri konumları dahil, güvenli olmayan veya tehlikeli olarak görülen çalışma yeri koşulları
hakkında yönetim ve çalışma arkadaşlarınızla iletişime geçin. Güvenli olmayan koşullarda gerçekleştirilen tüm
3M operasyonlarını uygun şekilde kapatın.
• 3M çalışma yerlerinde veya müşteri ya da üçüncü taraf çalışma konumlarında olması fark etmeksizin iş ile ilgili
günlük görevlerinize ve kararlarınıza, uygun iş güvenliği ve sağlık kaygılarını da katın.
• Ekipman, tesis ve süreçleri güvenli bir şekilde işletin ve bakımını yapın. Güvenli olmayan çalışma yerlerinden
veya koşullarından kaçının.
• EHS riskleri yönetimi ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılın.
• Mümkün olan her yerde her zaman kaynak kirlenmesini önleyin ve atıkları azaltın. Islah ve diğer uygun
yöntemlerin kullanılmasıyla doğal kaynakları koruyun.
• Yürürlükteki tüm yasa ve yönergelere uyan ve 3M'in EHS beklentilerini karşılayan tedarikçi, yüklenici ya da dış
kaynaklı üretici ve hizmet sağlayıcılarını seçin ve bunlarla iş yapmaya devam edin.
• Var olan faaliyetler ve yeni ekipman ile tesislerde enerji verimliliğini iyileştirmek için çalışın.
• Çalışanlar, yürürlükteki yasa ve ilkeleri öğrenmek ve uymak konusunda yardım için kendilerine atanmış bölüm,
tesis ya da ülkelerindeki EHS profesyonelleri ile iletişime geçmelidir.
Cezalar:
EHS yasalarına ve bu İlkeye uyulmaması 3M ve kişisel olarak çalışanlar için tazminatlara ve para cezalarına neden
olabilir, önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili
ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.
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