POLITIKA BEZPEČNOSTI A EKOLOGIE NIDEC LEROY SOMER
NIDEC Leroy-Somer se neustále snaží snížit dopad svých činností a produktů na životní prostředí při zachování
fyzické a morální integrity osob. Bezpečnost a ekologie jsou součástí celkového výkonu společnosti a jsou začleněny
do každodenních postupů a úkolů všech zaměstnanců skupiny. Zvyšování odolnosti společnosti je jednou z
podmínek úspěchu NIDEC Leroy-Somer.
Bezpečnost / ekologie je řízena všemi zainteresovanými subjekty (zaměstnanci, partnery, zúčastněnými stranami…)
pomocí nástrojů řízení shodných pro celou společnost (roční cíle a ukazatele, akční plány, pravidelné audity…).
Naše vůle kontrolovat rizika a využívat příležitosti při navrhování produktů a výrobních nebo organizačních postupů
nám umožňuje trvale zlepšovat naši výkonnost z hlediska bezpečnosti a ekologie.
Příslušné požadavky, ať už vyplývající z legislativy, od našich zainteresovaných stran nebo z interních pravidel
společnosti, jsou zapsány, známy a respektovány.
V každém zařízení skupiny dbáme na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Naše politika prevence a trvalého zlepšování kontroly rizik přispívá k zajištění bezpečných a zdravých pracovních
podmínek.
Kromě již existujících technických bariér a strukturované organizace je naším cílem odhalit a posoudit faktory,
které podmiňují účinnou a bezpečnou lidskou činnost.
Za tímto účelem si náš přístup klade za cíl neustále hledat rovnováhu mezi nařízenou bezpečností, založenou na
pravidlech (předvídání rizikových situací odborníky, definování pravidel, která je třeba dodržovat a prostředků k jejich
řešení) a osobně zvládnutou bezpečností (tj. kompetencí, profesionalitou a zapojením žen a mužů, přítomných v
reálném čase, kteří posoudí danou situaci a vhodně na ni reagují).
Naše úsilí se zaměřuje zejména na následující rizika: elektrická rizika. rizika spojená se zvedáním. rizika spojená se
stroji a rizika spojená s manipulací (karpální tunely).
Klíčem k budování kultury bezpečností je také účast všech zaměstnanců na dotazování a školení.
S hlubokým vědomím místa a role společnosti NIDEC Leroy-Somer v našem životním prostředí usilujeme o
„harmonické soužití s životním prostředím“.
V této souvislosti a s ohledem na kontext společnosti Leroy-Somer byly zvoleny dva hlavní příspěvky k ochraně
našeho životního prostředí a byly začleněny jako priorita do našich podnikových strategií.:
•
« green business » Zeleným byznysem se rozumí soubor služeb a nabídek produktů, které umožňují

našim zákazníkům vyvíjet řešení, která spotřebovávají méně energie a méně přírodních zdrojů.
•

Dekarbonizace ekonomiky.
o V kontextu silné elektrifikace ekonomiky je NIDEC Leroy-Somer významným hráčem ve snižování
emisí skleníkových plynů, zejména prostřednictvím našich účinných produktů.
o Naše průmyslová organizace, zejména prostřednictvím opatření na úsporu energie, aktivně
přispívá k tomuto cíli.

Vedení je plně zapojeno do provádění této politiky: dbá zejména na prevenci rizik, na přiměřenost a uplatňování
pravidel. Svým příkladným přístupem a zapojením umožňuje všem zaměstnancům každodenně přispívat k prevenci
a trvalému zlepšování.
Vedení se zavazuje trvale zajišťovat, aby zdroje a organizace byly v souladu s touto politikou a byla pravidelně
kontrolována její účinnost.
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