Zásady ochrany zdraví,
bezpečnosti a
životního
prostředí
Společnost Smiths Group se zavázala dosahovat vynikajících výsledků v oblasti
řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE) a poskytovat
účinné vedení v úsilí o zajištění ekologicky odpovědných pracovišť bez úrazů pro
své zaměstnance, zákazníky, dodavatele a komunity.
Spolupracovníci společnosti Smiths na všech úrovních a zástupci třetích stran nesou osobní odpovědnost za to, že budou náležitě
dbát o svou bezpečnost a zdraví a dodržovat pravidla a normy HSE společnosti Smiths. Mají také povinnost varovat ostatní před
možnými riziky a nebezpečným chováním. Plnění těchto odpovědností představuje pracovní povinnost.
Společnost Smiths vykonává svou činnost v souladu s následujícími klíčovými zásadami HSE, které jsou podporovány účinnými
systémy řízení a které jsou v souladu se základními hodnotami společnosti Smiths:
• Závazek plnit nebo předčit všechny příslušné právní a jiné požadavky, kterým společnost Smiths podléhá, a sledovat jejich
dodržování prostřednictvím pravidelného hodnocení, jakož i dodržování norem ISO 45001 a 14001, pokud má pracoviště více
než 50 zaměstnanců.
• Neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti HSE, včetně prevence znečištění, snižování rizik a ochrany lidského zdraví, a včasné a
transparentní interní a externí podávání zpráv o výkonnosti v oblasti HSE v zájmu dosažení kultury nulového ohrožení.
• Společný rámec pro řízení a hodnocení HSE ve všech podnicích společnosti Smiths, který poskytuje záruku objektivního
hodnocení postupů provádění a řízení HSE v rámci celé skupiny.
• Důkladné systémy školení, které zajišťují, že všechny osoby pracující pro společnost Smiths nebo jejím jménem jsou způsobilé
plnit své povinnosti v oblasti HSE.
• Sdílení osvědčených postupů řízení HSE v našich podnicích a trvalý závazek konzultace s našimi kolegy a zaměstnaneckými
odbory.
• Efektivní identifikace, měření a řízení rizik v oblasti HSE ve všech podnicích společnosti Smiths a pravidelné hodnocení dopadů a
vzájemného působení všech nových a stávajících obchodních činností, produktů a služeb v oblasti HSE s jasně definovanými cíli a
úkoly, které jsou pravidelně přezkoumávány.
• Podpora efektivního využívání energie a přírodních zdrojů s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí v souladu se závazky
společnosti Smiths k dosažení uhlíkové neutrality (včetně vědecky podložených cílů), cíli udržitelného rozvoje OSN a rámcem
TCFD a standardy SASB.
• Zohlednění otázek HSE při akvizicích a v souvislosti se společnými podniky a partnerstvími, které tvoří klíčovou součást
integračního procesu.
• Výběr kompetentních dodavatelů a partnerů, kteří se zavazují k dodržování standardů HSE společnosti Smiths.
• Komunikace se všemi osobami pracujícími pro společnost Smiths nebo jejím jménem a s dalšími zúčastněnými stranami včetně
dodavatelů, ohledně dopadů a cílů činností společnosti Smiths v oblasti HSE.
Generální ředitel nese celkovou odpovědnost za otázky HSE a vedoucí skupiny pro HSE nese odpovědnost za efektivní správu a
provádění zásad HSE skupiny Smiths. Strategické řízení, podporu a monitorování výkonnosti zajišťuje výkonný výbor a technický
výbor HSE společnosti Smiths, v nichž jsou zastoupeny všechny divize společnosti Smiths.
Každý generální ředitel divize nese celkovou odpovědnost za problematiku HSE v rámci svého podniku, včetně účinného vedení,
stanovování norem, přidělování zdrojů a správy organizačních opatření k zajištění provádění a trvalého dodržování těchto zásad.
Všichni vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za bezpečnost a zdraví svých spolupracovníků, které řídí, a mají povinnost
podporovat a prosazovat bezpečnostní zásady a zajistit, aby byli zaměstnanci řádně vyškoleni.
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