Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası
Kişilerin sağlık, güvenlik ve refahının korunması ve çevrenin korunması, Pirelli Grubu'nun faaliyetlerini
gerçekleştirir ve yerine getirirken dayandığı temel değerlerdir.
Pirelli'nin sürdürülebilir kalkınma stratejileri, Şirket Değerler ve Etik Kodu uyarınca ve Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin öngördüğü Sürdürülebilirlik Modeli, "Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Beyannamesi" ve "Rio Çevre ve Kalkınma Beyannamesi"ne
uygun olarak, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile refah konularında sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Pirelli özellikle:
 çevre ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini ilgili yasalara ve verilen taahhütlerin tümüne uygun
olarak, aynı zamanda en yüksek uluslararası yönetim standartlarını gözeterek yönetmeyi taahhüt
eder;





kazaların ve mesleki hastalıkların sayısını ve ciddiyet düzeyini kalıcı olarak azaltmak üzere, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin hızlı tespitine, değerlendirilmesine ve önlenmesine ilişkin
tedbirler uygulamak ve bu doğrultuda çalışanlarını yaptıkları iş ile ilgili belirli risklere karşı korumak
amacıyla sağlık izleme planları uygulamaya koymak suretiyle, "kişiye sıfır zarar" amacını güder;
çevresel risklerin hızlıca tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesiyle uygun eylem planlarının
belirlenmesi aracılığıyla Grubun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışır;
kaza durumunda kişilerin yaralanmasını ve çevrenin zarar görmesini önlemek üzere tasarlanmış acil
durum yönetimi programları geliştirir ve uygular;



işlemleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak hizmet ömürleri boyunca iş sağlığı, güvenlik ve çevre
performansının sürekli iyileştirilmesine ilişkin özel hedefler tanımlar, bunları izler ve Paydaşlarını
bilgilendirir;



faaliyet gösterdiği bölgeler öncelikli olmak üzere, çevreyi, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri
korumak için, kirletici madde emisyonlarını, atık üretimini – aynı zamanda malzemeleri yeniden
kullanarak ve geri dönüştürerek -, mevcut doğal kaynakların tüketimini ve iklim değişikliğinin
nedenlerini en aza indirmek üzere tasarlanmış güvenli ürünler ve üretim süreçleri geliştirmeyi
taahhüt eder;



iş güvenliği ve çevreye saygı kültürünü geliştirmeye yönelik olarak ve bu alanlardaki sorumluluk ve
prosedürlerin düzgün bir şekilde güncellenmesini, duyurulmasını ve net bir şekilde anlaşılmasını
sağlamak üzere, çalışanlarını, sürekli bir eğitim ve bilgilendirme programı aracılığıyla kurumun tüm
seviyelerini dahil ederek, güvenli ve çevre dostu bir şekilde çalışma konusunda yetkilendirir, eğitir
ve motive eder;



sağlık, güvenlik ve çevre konularında bilgilendirme ve farkındalık yaratma girişimlerini destekler;



çalışanların iş-yaşam dengesini kolaylaştırmak üzere sürekli pratik destek sağlar;



tedarikçi seçim kriterleri, sözleşme hükümleri ve denetim kriterlerinde özellikle iş sağlığı, güvenlik
ve çevre konularına saygıyı dahil ederek, tedarik zincirini sorumlu bir şekilde yönetir. Ayrıca
tedarikçilerinin, kendi tedarik zincirleri kapsamında çevre, iş sağlığı ve güvenlik konusundaki
uluslararası standartlara ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine uygun benzer
bir yönetim modeli uygulamasını zorunlu kılar;



iş güvenliği ve çevrenin korunması kültürünü Paydaşlarıyla paylaşır ve bu konularla ilgilenen
kurumsal ve akademik kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde aktif olarak işbirliği kurar.

Bu Politikadaki değerleri gerçekleştirmeye çalışmak amacıyla, Pirelli, tanınmış en iyi uygulamalara ve
uluslararası standartlara dayalı entegre, yapılandırılmış ve dinamik bir "Sağlık, Güvenlik ve Çevre" yönetim
sistemi uygulamıştır.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Departmanının sürekli rehberliği ile desteklenen Pirelli’nin Üst Yönetimi,
personelin tamamının ve Pirelli ile işbirliği yapanların katılımını ve bunların davranışının, bu Politikada yer
verilen değerlerle tutarlılığını sağlayarak, bu Politikanın tam olarak uygulanması konusunda stratejik bir role
sahiptir.
Pirelli, Paydaşlarına, bu Politikayı ihlal ederek kişilerin sağlık, güvenlik veya refahı ve çevrenin korunması
açısından risk yaratan veya yaratabilecek herhangi bir durumu isim belirtmeksizin de rapor etmeleri için özel
bir kanal (Pirelli'nin internet sitesinde yayınlanan "Grup Bilgi Uçurma Politikası-Şikayet Prosedürü") sağlar.
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