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Politik vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse 
 

Hos Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) er det vores holdning, at en høj standard for 
sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse skaber gode forretningsmæssige resultater, og at alle spiller en 
rolle, når det drejer sig om forebyggelse af ulykke og sygdom. For at nå disse mål er det nødvendigt at 
integrere sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse i selskabets forretningsprocedurer. 
 
Principper 
Vi tror på, at alle ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme kan og skal forebygges, og at ledelsen på de 
enkelte arbejdssteder har ansvaret for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på deres arbejdssted. 
 
Der er tre faktorer, der sikrer, at denne politik overholdes: 
 

 Kommunikation. 

 Engagement. 

 Uddannelse. 
 
Vi integrerer sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse, når vi driver vores forretning, således at alle 
aktiviteter udføres ud fra et ulykkesforebyggelses- samt medarbejder- og 
leverandørbeskyttelsesperspektiv. 
 
For at være på forkant med ulykkesforebyggelse i branchen implementerer vi på alle vores arbejdssteder et 
obligatorisk regelsæt vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen, som skal 
overholde eller overgå kravene i lovgivningen vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed i de lande, som vi 
opererer i. 
 
Det er vores politik at skabe og bevare et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø samt foretage passende kontrol 
med de hygiejne- og sikkerhedsmæssige risici, der måtte opstå som følge af vores forretningsaktiviteter. Vi 
påtager os desuden ansvaret for andres sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse, som kan være 
påvirket af vores arbejde og aktiviteter. 
 
Vi sørger for sikker håndtering og brug af kemiske stoffer, og til det formål sørger vi også for oplysninger, 
undervisning og tilsyn efter behov. Undervisning er med til at fremme en stærk sikkerhedskultur, der bliver 
en del af vores DNA, og som er med til effektivt at forebygge ulykker. 
 
Alle medarbejdere skal i fællesskab med selskabet sørge for at opnå en sikker og hygiejnisk arbejdsplads og 
passe på sig selv og andre samt afholde sig fra at gøre noget, der kan kompromittere deres hygiejne og 
sikkerhed. Vi arbejder fokuseret på at nå vores endelige mål i form af nul ulykker og skader. 
 
Produktsikkerhed 
Vores politik gælder også for vores produkter og eliminering af hygiejnemæssig eller miljømæssig 
belastning i forhold til vores kunder. Med dette for øje vil vi blive ved med at implementere og hele tiden 
forbedre sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse gennem kommunikation med vores medarbejdere, 
leverandører og andre interessenter samt uddanne, undervise og udstyre vores medarbejdere med viden 
for at sikre, at de er godt klædt på til at undgå usikre situationer og reagere hurtigt i tilfælde af uventede 
hændelser. 
 
Vi søger også at påvirke beslutninger om undervisning og uddannelse af kontrahenter, leverandører og 
samfundet. 
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Evaluering 
Vi evaluerer vores resultater inden for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse ved løbende at overvåge 
vores arbejdsindsats og gennem periodiske ledelsesberetninger. Til dette formål er det også vores politik at 
tale med vores medarbejdere om forhold, der påvirker deres sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse. 
 
Implementering af sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse 

 Alle datterselskaber skal vælge én person på hvert arbejdssted, som fungerer som Site Hygiene and 
Safety Officer (med ansvar for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse). 

 Fabrikschefen sørger for, at alle medarbejdere har adgang til selskabets politik vedrørende 
sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse. 

 Alle medarbejdere får udleveret en kopi af denne politik, når de tiltræder deres stilling. 
 
Kontrol 
Hvert arbejdssted foretager en grundig undersøgelse af alvorlige ulykker. Site Hygiene and Safety Officer 
undersøger løbende implementering og revision af sikkerhedsdirektiver og sikrer kontrol med kontrahenter 
i forhold til sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse. 
 
Risikovurderinger 
Der vil blive foretaget risikovurderinger af arbejdsstederne hvert år, som rapporteres til 
kommunikationsafdelingen (Corporate Communications Department), der videredistribuerer til relevante 
personer og komitéer og rapporter sammendrag af resultaterne til den årlige bæredygtigheds-rapport. 
Resultaterne af risikovurderingerne bruges til at tilpasse udarbejdede og implementerede 
sikkerhedsprocedurer for at sikre, at vi har det korrekte niveau inden for sikkerhed, hygiejne og 
sundhedsbeskyttelse. 
 
Risikovurderingerne skal jævnligt gennemgås for at sikre, at de stadig er tilstrækkelige til at løse de 
opgaver, de dækker. De vil også blive gennemgået, når nye medarbejdere bliver ansat, nyt udstyr bliver 
installeret, når et nyt arbejdssystem bliver indført, eller når der flyttes til et nyt arbejdssted.  
  


