Gezondheids- en veiligheidsbeleid
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, aannemers en bezoekers staat centraal in onze
bedrijfsvoering. Universal zet zich in voor de preventie van letsel en ziekte op de werkplek door middel van
een sterk gezondheids- en veiligheidsbeheer, empowerment en verantwoordelijkheid van de
medewerkers, en een strikte naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Gezondheid en
veiligheid als niet-onderhandelbare prioriteit in onze cultuur.
Gezondheids- en veiligheidsbeheer
Het ingevoerde Universal-programma voor gezondheid en veiligheid op de werkplek dient als basis voor
onze inspanningen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Onze activiteiten zullen worden afgestemd
op het Universal-programma door middel van lokaal beleid, procedures en instructies voor lokale
infrastructuur, apparatuur en processen, in overeenstemming met de Universal Gezondheids- en
Veiligheidshandleiding. Bovendien verstrekken wij middelen en opleiding aan ons personeel om naleving
en voortdurende verbetering aan te moedigen. Verder stellen wij toepasselijke persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking, en verschaffen wij rapportage en analyses van gezondheids- en
veiligheidsgegevens betreffende bijna-ongevallen en incidenten. Als onderdeel van het beheersysteem
voeren wij gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordelingen, -inspecties en -audits uit, waarbij de prestaties
worden gemeten en de toepasselijke corrigerende maatregelen worden uitgevoerd.
Empowerment en verantwoordelijkheid van medewerkers
Elke medewerker, manager en directeur is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilige
en gezonde werkomgeving. Alle Universal-producten dienen volledig te voldoen aan de toepasselijke
nationale, provinciale en plaatselijke wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. Van
iedere medewerker, manager en directeur wordt verwacht dat hij of zij zijn of haar taken uitvoert in
overeenstemming met Universal's beleid. Zij dienen onze gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en praktijken in acht te nemen en ongevallen, letsel en onveilige apparatuur, praktijken of omstandigheden
te melden. Veiligheidsnormen mogen nooit worden veronachtzaamd of omzeild. Bovendien betekent een
veilige en gezonde werkomgeving een werkplek zonder geweld. Bedreigingen met geweld of intimidatie
worden niet getolereerd.
Naleving van de wetten
Universal-bedrijven dienen de gezondheids- en veiligheidswet- en regelgeving volledig na te leven en
samen te werken met de plaatselijke autoriteiten bij het handhaven van een sterk gezondheids- en
veiligheidsprogramma. Als onderdeel van onze inspanningen om de toeleveringsketen te versterken, zal
Universal onze leveranciers en andere partners aanmoedigen om gezonde en veilige werkomgevingen te
creëren en te handhaven in overeenstemming met alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Dit beleid zal regelmatig worden geëvalueerd door de Nominating and Corporate Governance Committee
van Universal Corporation, en waar nodig worden aangepast.

