
 

Nyilatkozat a környezetvédelmi, 

egészségvédelmi és munkabiztonsági 

elvekről (EHS) 
 

CÉL 
Tevékenységeink végzése világszerte tekintettel a természeti erőforrások megőrzésére, a 
környezetvédelemre és úgy, hogy a munkavállalók minden nap azonos vagy jobb állapotban térjenek haza, 
mint ahogy munkahelyükre érkeztek. 

 
POLITIKA 
Az ESAB társaság, aki vezető szerepet tölt be a hegesztőanyagok, -berendezések, vágórendszerek és az 
egészségügyben, a nagytiszta és ipari üzemekben használt gázok szabályozására szolgáló berendezések 
területén, kötelezettséget vállal, hogy fenntartható, tiszta üzemben történő termelést és biztonságos 
munkakörnyezetet biztosít valamennyi munkavállalója számára. EHS irányítási rendszerünk megteremti 
a feltételeket egy olyan kultúra kiépítéséhez, ahol az EHS-tudatosság, az elkötelezettség és a 
felelősségvállalás valamennyi tevékenységünk szerves részét képezi. 

 
FŐ ELVEK 

• A környezetvédelem és a biztonság érvényesítése fő értékként a társaság minden üzemében és 
minden tevékenységénél. 

• Az erőforrások védelmének és tevékenységeinket, termékeinket és világszerte nyújtott 
szolgáltatásainkat érintő szennyeződés megelőzésének felvállalása. Az életciklus filozófia és az 
elvárások kiterjesztése az érdekelt felek között a beszállítói és kapcsolódó iparágakban. 

• Koncentrálás a munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és az EHS területén történű 
balesetek nulla számának elérésére. 

• Olyan EHS-kultúra ápolása, amely ösztönzi a felelőségteljes és proaktív munkavállalói 
tevékenységet. 

• Az ügyfelek meghallgatása és velük szemben tisztelt partnerként történő viselkedés az EHS 
területén, s ezáltal hozzájárulás a közös sikerhez. 

• A vonatkozó törvények és rendelkezések, valamint más olyan követelmény betartása, amelynek 
teljesítésére kötelezettséget vállaltunk.  

• Az EHS területén történt bármilyen baleset bejelentése, kivizsgálása, elemzése és 
ismétlődésének megelőzésére történő összpontosítás.     

• A munkavállalók oktatása és képzése, hogy képesek legyenek felismerni a kockázatokat az EHS 
területén, megértsék és figyeljék ezeket a munkahelyi veszélyek csökkentése érdekében. 

• Az EHS irányítási rendszerének folyamatos fejlesztése értékelések, cselekvési tervek 
segítségével és legjobb gyakorlatok bevezetésével. 

• Az érdekelt felek számára hasznos információk nyújtása az ESAB társaság vállalkozásával 
összefüggő EHS területi hatásokról és kockázatokról.   

• Az EHS keretében elért egyes mérföldkövek értékelése és minden ilyen siker megünneplése.  
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