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POLITICA PRIVIND SĂNĂTATEA, SIGURANȚA și MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

Politica HSE (sănătate, siguranță și mediul înconjurător) a Zentiva stabilește un cadru pentru
gestionarea aspectelor HSE care se bazează pe angajamentul nostru de a ne îmbunătăți continuu în
acest domeniu, de a elimina riscurile în materie de HSE și de a proteja angajații Zentiva, compania,
partenerii externi, comunitățile învecinate și mediul înconjurător. Aceasta politică este aplicabilă
tuturor companiilor din grupul Zentiva.
Suntem dedicați construirii unei culturii HSE în care toată lumea își cunoaște responsabilitățile în
ceea ce privește prevenirea accidentelor, evitarea riscurilor asupra sănătății și reducerea impactului
asupra mediului.
Zentiva și-a asumat angajamentul de a respecta toate legile și reglementările aplicabile în toate
țările în care operează.
Comunicăm transparent cu angajații noștri și cu alte părți implicate în legătură cu aspectele HSE.
Cazurile în domeniul HSE sunt evaluate împreună cu angajații și/sau reprezentanții lor și sunt
incluse activ în sistemul nostru.
Sistemele noastre de gestionare HSE se axează pe eliminarea sau reducerea riscurilor asupra
sănătății și securității ocupaționale și asupra mediului înconjurător.
Reflectăm responsabilitățile noastre în domeniul HSE; îmbunătățirea continuă constituie baza
pentru eliminarea și/sau reducerea riscurilor HSE posibile.
Acordăm o atenție deosebită utilizării eficiente a energiei și îmbunătățirii continue a acestui proces
pentru a conserva resursele naturale.
Pentru a conserva mediul, suntem vigilenți în legătură cu reducerea impactului nostru rezidual prin
scăderea emisiilor, apei uzate și deșeurilor de la nivelul tuturor activităților noastre industriale, de
dezvoltare și comerciale.
Proiectele de dezvoltare și lansările de produse sunt evaluate în raport cu riscurile HSE ținând cont
de cele mai bune tehnologii disponibile și de ciclul de viață al produsului.
Încurajăm partenerii, furnizorii și contractanții noștri să adopte politici responsabile în ceea ce
privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, energia și protecția mediului.
Zentiva promovează o atitudine constructivă de transparență și dialog cu părțile relevante asupra
politicii companiei privind sănătatea, securitatea, energia și mediul înconjurător.
Aspectele HSE sunt evaluate în procesul de verificare prealabilă și sunt luate în considerare atunci
când au loc fuziuni și achiziții.
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