
 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των εργολάβων και των επισκεπτών μας βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των επιχειρηματικών προσπαθειών μας. Η Universal δεσμεύεται για την πρόληψη τραυματισμών 
και ασθενειών στο χώρο εργασίας μέσω της ισχυρής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας, της 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων και υποχρέωσης λογοδοσίας των εργαζομένων καθώς και της αυστηρής 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Η Υγεία και η Ασφάλεια ως αδιαπραγμάτευτη 
προτεραιότητα του πολιτισμού μας. 

Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας 
Το Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Universal είναι σε ισχύ και χρησιμεύει ως το 
θεμέλιο των προσπαθειών μας για την υγεία και την ασφάλεια. Οι δραστηριότητές μας θα 
ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα της Universal μέσω τοπικών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών για 
τοπικές υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες μαζί με το Εγχειρίδιο Υγείας και Ασφάλειας της Universal. 
Επιπλέον, θα παρέχουν πόρους και εκπαίδευση στο εργατικό δυναμικό μας για να ενθαρρύνουν τη 
συμμόρφωση και τη συνεχή βελτίωση. Επίσης, θα προσφέρουν τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό και θα αναφέρουν και θα αναλύουν δεδομένα υγείας και ασφάλειας σχετικά με παραλίγο 
ατυχήματα και περιστατικά. Ως μέρος του συστήματος διαχείρισης, θα διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου 
για την υγεία και την ασφάλεια, επιθεωρήσεις και ελέγχους, θα μετρούν τις επιδόσεις και θα εφαρμόζουν 
διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται. 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και υποχρέωση λογοδοσίας των εργαζομένων 
Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και διευθυντής έχει την ευθύνη για τη δημιουργία και την τήρηση ενός 
ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Όλο το προσωπικό της Universal πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες εθνικούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς για 
την υγεία και την ασφάλεια. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και διευθυντής αναμένεται να εκτελεί τα της 
σύμφωνα με την πολιτική της Universal, μεταξύ άλλων, ακολουθώντας κανόνες και πρακτικές υγείας και 
ασφάλειας και αναφέροντας ατυχήματα, τραυματισμούς και μη ασφαλή εξοπλισμό, πρακτικές ή 
συνθήκες. Τα πρότυπα ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπονται ή να αποφεύγονται. Επιπλέον, ένα 
ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον σημαίνει έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από βία. Απειλές 
βίας ή εκφοβισμού δεν θα γίνονται ανεκτές. 

Νομική Συμμόρφωση 
Οι εταιρείες Universal θα διατηρούν την πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς για την 
υγεία και την ασφάλεια και θα συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για τη διατήρηση ενός ισχυρού 
προγράμματος υγείας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την ενίσχυση της αλυσίδας 



εφοδιασμού, η Universal θα ενθαρρύνει τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας να 
δημιουργήσουν και να τηρήσουν υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας σε συμμόρφωση με όλους 
τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. 

Η παρούσα πολιτική θα επανεξετάζεται τακτικά από την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Universal Corporation και θα τροποποιείται όπως απαιτείται. 


