Valfsan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
✓ Valfsan olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insan ve içinde yaşadığı çevreye duyulan
saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde
gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi
iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
✓ Ulusal ve yerel yasal şartlara ve düzenlemelere, müşteri gerekliliklerine uygun hareket edilmesine,
✓ Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve
bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı,
✓ Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlayacak yönde sistemler kurmayı,

✓ İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin de VALFSAN’ın koymuş olduğu iş güvenliği ile ilgili kurallara
uymalarını sağlamayı,
✓ Risklere göre uygun Acil Durum (deprem, yangın, sel vb) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak,
sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmayı sağlamayı,
✓ İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini,
yaralanma ve sağlığın bozulmasını önleyici gerekli tedbirleri alarak, etkin bir Risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit
etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
✓ Çalışanların iş yerlerindeki risklerin farkında olduğu, sürekli olarak bu tehlikelere karşı dikkatli olduğu ve güvenli olmayan
davranışlardan sakındığı bir çalışma ortamı yaratarak güvenlik kültürünü benimsetmeyi,
✓ İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronları, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin
sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gereklilikleri uygun
olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

✓ Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin
etmeyi, durumumuzu gözden geçirmeyi ve sürekli gelişmeyi İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
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