Health, Safety, Environment Policy

Egészség-, Biztonság-, Környezetvédelmi Politika

Mindannyiunk közös elköteleződése, hogy biztosítsuk az egészséges és biztonságos munkahelyeket a Sanofinál,
egyúttal minimalizáljuk tevékenységünk és termékeink ökológiai lábnyomát.
Az Egészség, Biztonság és Környezetvédelmi (HSE) politikánk is azt a törekvésünket szolgálja, hogy tevékenységünket
az Értékeinkkel összhangban végezzük. Ez teremti meg HSE irányítási rendszerünk dinamikus keretrendszerét, melynek
alapja a folyamatos fejlődés, illetve munkatársaink, külső partnereink és a minket körülvevő közösségek védelme.
A Sanofi töretlenül dolgozik egy olyan HSE kultúra megteremtésén és felépítésén, amelyben a munkavállalók
osztoznak a balesetmegelőzés, az egészségi kockázatok elkerülése, a jó közérzet elősegítése és a környezeti
hatások csökkentése iránti felelősségben. Ezt a szemléletet kell mindenkinek átadni szervezetünkben.
A Sanofi tevékenysége során világszerte elkötelezett abban, hogy megfeleljen a hatályos törvényeknek és
jogszabályoknak, teljesítse a vonatkozó HSE és energiahatékonysági követelményeket, szakmai ajánlásokat és a
legjobb ipari gyakorlatnak megfelelően járjon el.
A Sanofi irányítási rendszereket alkalmaz annak érdekében, hogy az egészséggel, biztonsággal, környezetvédelemmel
és energiahatékonysággal kapcsolatos kockázatokat felszámolja, illetve csökkentse. Ezek a rendszeresen felülvizsgált
irányítási rendszerek elősegítik a javulást.
Fejlesztési terveink és termékbevezetéseink előtt egészségi, biztonsági és környezeti kockázatértékelést végzünk. Az
értékelési folyamat során a Sanofi tudományos és műszaki ismereteit, a rendelkezésre álló legjobb technológiát, valamint
a termékéletciklus szempontokat is figyelembe vesszük.
A környezet védelme érdekében a Sanofi kiértékeli és korlátozza tevékenységének (ipari, K&F és kereskedelmi)
környezeti hatásait. A „Planet Mobilization” nevű fenntartható környezetvédelmi programon keresztül a Sanofi elkötelezte
magát a klímaváltozás elleni küzdelemben, melynek része egy karbonsemleges intézkedési terv megvalósítása, a
természeti erőforrások minél kisebb mértékű és hatékonyabb felhasználása, ideértve a vizet is, ill. az ökoszisztémák
megóvása a keletkező hulladékok csökkentésével és a levegőbe kibocsátott anyagok minimalizálásával.
A Sanofi elkötelezett amellett, hogy folyamatosan javítsa energiahatékonysági teljesítményét azáltal, hogy biztosítja a
vonatkozó adatok és erőforrások rendelkezésre állását energiahatékonysági céljainak eléréséhez, valamint támogatja az
energiahatékony termékek és szolgáltatások tervezését és beszerzését.
A Sanofi arra kötelezi partnereit, beszállítóit és alvállalkozóit, hogy törekvéseivel összhangban felelősségteljes
egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi politikát fogadjanak el, amit a Sanofi ellenőriz a partnerek
kiválasztásakor és jóváhagyásakor.
A Sanofi az egészség-, biztonság- és környezetvédelmi politikáját tekintve valamennyi partnerével átlátható és
konstruktív párbeszédet folytat.

