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Hijyen ve Güvenlik Politikası (EHS)  
 

Indorama  Ventures  Public  Company  Limited  (IVL), kusursuz hijyen ve güvenliğin kusursuz işletme 

sonuçlarını desteklediğine ve yaralanma ve hastalıkların önlenmesinde herkesin bir rolü 
olduğuna inanır. Bu hedeflerin elde edilmesi için, hijyen ve güvenliğin tüm işletme yönetim 

süreçlerine dahil edilmesi gerekir.  

İlkeler  

Tüm yaralanmaların ve işle ilgili hastalıkların önlenebileceğine ve tesis yönetiminin tesislerinin 
hijyen ve güvenlik uygulamasından sorumlu olduğuna inanıyoruz.  

Bu politikanın başarılı olmasında üç faktör vardır:  

�   İletişim  

�   Dahil Olma  

�   Eğitim  

Güvenlik ve hijyeni işletmemizin yönetimine dahil ederek, tüm faaliyetlerin  
kaza önleme ve çalışanı veya üstleniciyi koruma perspektifinden değerlendirebiliyoruz.  

Sektördeki kazaların önlenmesinde ön planda olarak, tüm tesislerimizde  
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki geçerli hijyen ve güvenlik kanunlarının gerekliliklerini  
karşılaması ya da bunların üzerinde olması gereken bir zorunlu mesleki güvenlik ve hijyen yönetim 
rejimi uyguluyoruz.  

Politikamız, güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışma faaliyetlerinden 
kaynaklanan hijyen ve güvenlik risklerinin yeterli oranda kontrolünü sağlamaktır.   Aynı zamanda, 

iş ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin hijyen ve güvenliğine ilişkin sorumluluğu da 
üstleniyoruz.  

Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde işlendiğinden ve kullanıldığından emin olacağız ve bunu 

yapmak için de bu hedefi karşılamak için gerekli olan bilgileri, eğitimi ve denetimi sağlayacağız. 
Eğitim, DNA'mızın bir parçası haline gelecek güçlü bir güvenlik kültürü gerektirecek ve kazaları etkin 

bir şekilde önleyecektir.  

Tüm çalışanlar, güvenli ve hijyenik bir iş yeri elde etmek, kendileri ve başkaları için makul önlemler 
almak ve hijyen ve güvenliklerini korumak amacıyla sağlanan her şeye dahil olmak için Şirket ile 
işbirliği içinde olma sorumluluğuna sahiptir. Sıfır kaza ve yaralanmaya yönelik nihai hedefimiz 
doğrultusunda yorulmadan çalışacağız.  

Ürün Güvenliği  

Politikamız ürünlerimizi ve müşterilerimiz üzerindeki hijyen veya çevresel etkiyi ortadan kaldırmayı 
da kapsar. Bu bağlamda, çalışanlar, üstleniciler ve diğer paydaşlarla iletişim halinde olarak 
güvenlik ve hijyen yönetiminin uygulanması ve sürekli geliştirilmesini; onları güvenli olmayan 
durumlardan kaçınmaya ve beklenmeyen olaylara hızlı tepki vermeye teşvik edilmelerini sağlamak 
için çalışanlara eğitim, staj ve donanım sağlayacağız.  
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Üstleniciler, tedarikçiler ve toplumun eğitim ve öğretimini etkilemenin yollarını da arayacağız.  

Değerlendirme  

EHS performansımızı devam eden performans sonuçlarını izleyerek ve periyodik yönetim 
incelemeleri yaparak değerlendireceğiz.  Bu amaçla, çalışanlarımıza hijyen ve güvenliklerini 
etkileyen sorunlar hakkında danışmak da politikamızın bir parçasıdır.  

Hijyen ve Güvenlik Yönetimi Uygulamasının Yapısı  

�  Tüm bağlı kuruluşlar, her bir tesiste bir kişiyi Tesis Hijyen ve Güvenlik Sorumlusu (SHSO) 
olarak  görevlendirecektir.  

� Tesis sorumlusu, tüm çalışanların Hijyen ve Güvenlik Politikasına erişebilmesini  
 sağlayacaktır.  

� Her bir çalışana, iş akdinin yürürlüğe girmesiyle ilgili genel politikanın bir kopyası  
 verilecektir.  

Kontrol  

Her bir tesis, ciddi kazalara ilişkin derinlemesine bir analiz yürütecektir. SHSO Güvenlik 
Direktiflerinin uygulanmasını ve denetimini düzenli olarak inceleyecek ve üstlenicilerin hijyen ve 
güvenlik ile ilgili kontrolünü üstlenecektir.  

Risk Değerlendirmeleri  

Risk  değerlendirmeleri, tesisler tarafından yıllık olarak gerçekleştirilecek ve her yıl kurumsal 
sürdürülebilirlik özet sonuçlarını ilgili şahıslara veya komitelere dağıtacak ve rapor edecek olan 
Kurumsal İletişim Departmanına rapor edecektir.   Risk değerlendirmelerinin sonuçları, yeterli 
hijyen, güvenlik ve refah düzeylerini sağlamak için üretilen ve uygulanan güvenlik prosedürlerinin 
düzenlenmesinde yardımcı olacaktır.  

Bu tür risk değerlendirmeleri, halen ele alınan görevlere uygun olduklarından emin olmak için 
düzenli olarak gözden geçirilecektir.  Aynı zamanda, yeni bir personel katıldığında, yeni  

ekipman kurulduğunda, yeni bir iş sistemi kurulduğunda veya işletme bina değiştirdiğinde de  
gözden geçirileceklerdir.  
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