מדיניות איכות הסביבה בטיחות וגיהות
ווישיי ישראל ומפעלי החברה ,דימונה ,באר שבע ,מגדל העמק ,המרכז הלוגיסטי בכנות ,ומטה הנהלת החברה בפתח תקווה,
מתחייבים:
לנהל את פעילותינו העסקית תוך שמירה על אחריות חברתית אתית וברת קיימא ,על מנת להגן על הסביבה ולהבטיח את בטיחות ובריאות עובדינו ,לקוחותינו ,אורחינו והקהילות בסביבתן אנו פועלים.
על מנת ליישם מדיניות זו ועל מנת להבטיח עמידה בדרישות תקן  ISO 14001ותקן  ,ISO 45001אנו ווישיי ישראל מציבים בזאת את היעדים המפורטים להלן ,אשר יאומצו כמדיניות תקנית
ומחייבת על ידי כל אתרי החברה בישראל.
בטיחות ובריאות העובדים :לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ונטולת סיכונים בריאותיים לעובדינו ולקבלנים המועסקים בתוך מפעלינו .לשלב שיקולי שמירה על בטיחות ,גיהות ושמירה על הסביבה
בפעילותינו העסקית .להפחית את הסיכון במקום העבודה לרמה המוגדרת קבילה בהתאם להוראות החוק ומדיניות ווישיי .לתכנן ,ליישם ולבקר ביעילות את התהליכים הדרושים לעמידה בדרישות
הגיהות והבטיחות ולמניעת סכנות בריאותיות באמצעות היררכיה מקובלת של בקרת סיכונים .לחנך ולהדריך את העובדים והקבלנים לבצע את משימותיהם השוטפות תוך אחריות סביבתית ובאופן
ווישיי ישראל תפעל על מנת למנוע פציעות ומחלות ומתחייבת לשיפור מתמיד בביצועי מערכת ניהול הבטיחות והבריאות .יוגדרו ויושגו מטרות באופן קבוע על ידי יישום תוכניות
בטיחותי.
לשיפור הבריאות והבטיחות של העובדים ולייעול הביצועים הסביבתיים.
שמירה על הסביבה :לנהל את פעילותינו העסקית תוך שמירה על איכות הסביבה של הקהילות הנמצאות בסביבה בה אנו פועלים .לצמצם סיכונים הנובעים מאחסנה ושימוש בחומרים מסוכנים.
ווישיי ישראל ממסדת ומתחזקת תהליך מעקב שיטתי באמצעות מערכות ניהול סביבה על מנת להבטיח שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים ,זיהוי והקטנת כל הסיכונים לסביבה ,לאדם ולרכוש.
תחזוקת תכניות מוכנות לחרום בכל המפעלים.
ציות לדרישות כל דין בנושאי איכות הסביבה ,בטיחות וגיהות :עמידה בדרישות חוק או אף מעבר לכל הדרישות של חוקים ותקנות החלים על כל אחד מהמפעלים בתחומי איכות הסביבה,
בטיחות וגיהות .לקיים מערכת מעקב תקופתי אחר שינויים ועדכונים בחוקים ותקנות .לפתח תכנית ניהול מוצר על מנת להבטיח כי שינויים בדרישות בטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה יבואו לידי ביטוי
במוצרי החברה ובתהליכי הייצור .לחתור לשיתוף פעולה מלא עם הרשויות הממשלתיות על מנת לעמוד תוך הסכמה בכל דרישותיהן .המפעלים מחויבים בנוסף לעמוד בכל דרישה מחייבת אחרת
בתחום שחברת ווישיי החליטה לאמץ לרבות קוד ההתנהגות של הקואליציה האזרחית של תעשיית האלקטרוניקה (  ) RBAאשר אומץ ע"י חברת ווישיי העולמית.
אנרגיה ,שימור משאבים ומניעת זיהום :לשאוף לצמצום צריכת אנרגיה ,שימוש במשאבי טבע וחומרים ,פליטת של גזי חממה ופחמן על מנת להבטיח שימוש בר קיימא בעת תכנון המוצרים,
תכנון תהליכי היצור ובמהלך היצור .להעדיף ולקדם היכן האפשר מחזור חומרים לרבות שפכים תעשייתיים מסוכנים .לצמצם יצור של פסולת מסוכנת ושאינה מסוכנת במפעלינו על מנת למנוע אפשרות
ליצירת זיהום סביבתי .לנהל ולפנות פסולות באופן אחראי ובטוח.
תקשורת :לקדם עקרונות שמירה על איכות סביבה ,בטיחות וגיהות באמצעות עידוד תקשורת פתוחה עם העובדים ,רשויות המדינה ,ספקים ,קבלנים ,לקוחות ,ארגונים תעשייתיים וכלל הציבור.
לתקשר ולייעץ באופן קבוע לעובדים או מי מטעמם האחראים על יישום מערכות הניהול ,את הערכות סיכוני הבריאות והבטיחות את האמצעים הדרושים להפחתת הסיכונים.
ביקורות :לבצע ביקורות תקופתיות על מנת לוודא כי ווישיי ישראל ומפעלי החברה פועלים בהתאם לדרישות כל דין ודרישות אחרות ,מדיניות ונהלי ווישיי ישראל וחברת ווישיי העולמית ובהתאם
לדרישות אחרות אותן החליטה החברה לאמץ .להגדיר תכנית ליישום פעילות מתקנת נדרשת ולהעריך תקופתית את ביצועי מערכת ניהול איכות הסביבה בטיחות וגיהות בכל המפעלים.
על מנת להבטיח ישום מתמשך של מדיניות זו ,מנהל בטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה בכל אחד מהמפעלים נדרש לדווח להנהלת המפעל ולדירקטור תשתיות בטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה על
חריגות בישום המדיניות ,לדווח באופן שוטף על ביצועי הבטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה במפעל ,ולעדכן לגבי מצב עמידה בדרישות החוק ,וכן להמליץ על פעולות מתקנות נאותות .דירקטור תשתיות
בטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה יעדכן את נשיא ווישיי ישראל וסגן נשיא ווישיי העולמית לנושאי איכות הסביבה בטיחות וגיהות על חריגות ביישום המדיניות ועל הביצועים של האתרים השונים.
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