
 
 

Egészségvédelmi és biztonsági irányelv 

Alkalmazottaink, szerződéses partnereink és látogatóink egészségvédelme és biztonsága vállalati 
törekvéseink élén áll. Az Universal elkötelezett amellett, hogy megelőzze a munkahelyi sérüléseket és 
betegségeket azáltal, hogy erős kézben tartja az egészségvédelmet és a biztonságot, az alkalmazottak 
szerepvállalását és felelősségre vonhatóságát, továbbá szigorúan betartja az egészségvédelmi és 
biztonsági szabályozásokat. Az egészségvédelem és a biztonság vállalati kultúránk nem alkuképes 
prioritása. 

Az egészségvédelem és a biztonság kezelése 
Az Universal hatályos Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági programja egészségvédelmi és biztonsági 
törekvéseink szilárd alapját képezi. Működésünknek összhangban kell lennie az Universal programjával a 
helyi infrastruktúrák, berendezések és folyamatok biztosítására irányuló helyi irányelvek, eljárások és 
utasítások terén csakúgy, mint az Universal Egészségvédelmi és Biztonsági Kézikönyvével. Ezenkívül 
alkalmazottaink rendelkezésére állnak a szükséges források és képzések, melyek a megfelelőséget és a 
folyamatos fejlődést ösztönzik. Elérhetők a megfelelő egyéni védőeszközök, és a balesetveszélyes 
helyzetekre és incidensekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági adatok jelentései és elemzései. A 
menedzsment rendszerének részeként a program egészségvédelmi és biztonsági kockázatelemzéseket, 
ellenőrzéseket és auditokat végez, felméri a teljesítményt, és ahol szükséges, korrekciós intézkedéseket 
alkalmaz. 

Az alkalmazottak szerepvállalása és felelősségre vonhatósága 
Minden alkalmazott, tisztségviselő és igazgató felelősséggel tartozik azért, hogy egészséges és biztonságos 
munkakörnyezetet teremtsen és tartson fenn. Az Universal valamennyi alkalmazottja köteles teljes körűen 
megfelelni minden vonatkozó nemzeti, állami és helyi egészségvédelmi és biztonsági törvénynek és 
jogszabálynak. Minden egyes alkalmazottól, tisztségviselőtől és igazgatótól elvárjuk, hogy eleget tegyen 
kötelezettségeinek megfelelve az Universal irányelvének, többek között azáltal, hogy betartja az 
egészségvédelmi és biztonsági szabályokat és gyakorlatokat, továbbá bejelenti a  baleseteket, sérüléseket, 
a nem biztonságos berendezéseket, gyakorlatokat és állapotokat. A biztonsági előírásokat soha nem 
szabad figyelmen kívül hagyni vagy megkerülni. Ezenkívül a biztonságos és egészséges munkakörnyezet 
egyet jelent az erőszakmentes munkakörnyezettel. Az erőszakkal való fenyegetést és a megfélemlítést nem 
toleráljuk. 



A jogszabályok betartása 
Az Universal vállalatoknak teljes egészében meg kell felelnie a vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági 
törvényeknek és jogszabályoknak, és együtt kell működniük a helyi hatóságokkal a szigorú 
egészségvédelmi és biztonsági program fenntartásában. Azon erőfeszítéseink keretében, hogy 
megerősítsük a beszállítói láncot, az Universal ösztönzi a beszállítóinkat és egyéb partnereinket, hogy 
egészséges és biztonságos munkakörnyezetet tartsanak fenn, megfelelve valamennyi vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági szabályozásnak. 

Ezt az irányelvet az Universal Corporation Vállalatirányítási és Jelölő Bizottsága folyamatosan felülvizsgálja, 
és szükség esetén módosítja. 


