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NAŠÍM KAŽDODENNÍM ZÁVAZKEM
SVĚTOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ
SPOLEČNOSTI JE POSKYTOVAT
NAŠIM SPOTŘEBITELŮM
POTRAVINY NEJVYŠŠÍ KVALITY
PŘI ZACHOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OCHRANY
ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE
NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.

Nestlé uznává svoji zodpovědnost a zavazuje se být v čele
potravinářského průmyslu v oblasti ochrany životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti práce.
Pro splnění tohoto závazku Nestlé:
•
Dodržuje národní legislativu, mezinárodní závazky a jiné
závazné požadavky jako minimální standard.
•
Neustále zdokonaluje své působení při zvyšování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím
Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (NSMS).
•
Neustále zdokonaluje své působení ve prospěch
ochrany životního prostředí prostřednictvím Systému
environmentálního řízení Nestlé (NEMS).
•
Stanovuje, pravidelně sleduje a vyhodnocuje měřitelné
cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti v silniční dopravě a zavádí programy na
zlepšování situace v těchto oblastech.
•
Stanovuje a pravidelně sleduje měřitelné environmentální
cíle v oblastech úspory energie a vody, snižování
odpadních vod, emisí skleníkových plynů a obalových
odpadů a zavádí programy na jejich zlepšování.
•
Vytváří bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny
zaměstnance a systematicky předchází možnostem
poškození zdraví a vzniku pracovních úrazů
•
Podporuje a podněcuje podnikovou kulturu, kde ochrana
životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnosti práce
je nedílnou součástí našich podnikatelských postupů
a pracovních aktivit.
•
Poskytuje odpovídající informace, komunikaci a školení
v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
práce všem interním, a dle potřeby též externím
zájemcům.
Povzbuzujeme všechny naše zaměstnance a dodavatele k tomu,
aby aktivně uplatňovali postupy, chránící životní prostředí, zdraví
a bezpečnost při práci. Věříme, že nám to umožní přispívat
k udržitelnému rozvoji, aniž bychom omezovali možnosti příštích
generací uspokojovat jejich potřeby.
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