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Elképzelésünk és küldetésünk

A Diversey víziója egy egészséges és 
biztonságos világ, ahol az emberek 
szabadon élhetik életüket. Küldetésünk 
ennek elérésében az, hogy mindennap 
védjük embertársainkat és 
gondoskodunk róluk a jövőre 
összpontosító, forradalmi tisztító- és 
higiéniai technológiáinkkal .

Célunk és elkötelezettségünk

A Diversey célja az emberek védelme 
minden nap. A Diversey az élet úttörője 
és elősegítője volt, és mindig is lesz. Ez a 
cél vezet bennünket, amikor a 
környezetvédelem, az egészség és a 
biztonság alapelveit integráljuk üzleti 
tevékenységünk minden aspektusába - 
ideértve a termékeinket, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatásokat, a működést és 
az ellátási láncot.

Környezetvédelmi, Egészségügyi és 
Munkabiztonsági Politika



Főbb alapelveink

 Megfeleni az érvényben lévő környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági
(EHS) rendeleteknek, előírásoknak, szabályozóknak, adott esetben szigorúbban
venni azokat

 Képzési programokat biztosítani az alkalmazottak számára, hogy munkájukat
felelősen, környezettudatos módon, biztonságosan végezzék

 Olyan termékek tervezése és fejlesztése, amelyek lehetővé teszik ügyfeleink
számára a környezeti, egészségügyi és biztonsági célkitűzéseik teljesítését a
hulladék csökkentése, a működési hatékonyság növelése, az emberi egészség
védelme, valamint az élelmiszer-biztonság és biztonság javítása révén

 Nyersanyag-, víz-, és energiafelhasználás csökkentése működésünk során, a
folyamataink fejlesztése, alternatív anyagok használata és a hulladék hasznosítása
révén
 Nyilvánossá tesszük politikánkat alkalmazottainknak, ügyfeleinknek,
beszállítóinknak, munkatársainknak és a helyi közösségeknek

 Célokat tűzünk ki környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági
teljesítményünk javításának érdekében, és nyilvános jelentést készítünk az
előrehaladásról
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A Diversey-nél mindig az élet úttörői 
és segítői voltunk, vagyunk, és mindig is azok 
leszünk. Folyamatosan bocsátjuk rendelkezésre 
azokat a forradalmian új tisztítási és higiéniai 
technológiákat, amelyekben ügyfeleink 
világszerte teljes mértékben megbízhatnak.

A Diversey székhelye az Egyesült Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. További 
információkért látogasson el a www.diversey.com 
weboldalra, illetve kövessen minket a közösségi 
médiában elérhető csatornáinkon.

2019. május 18.


	79791-LIT-Sustainability_Environmental_Health_Safety_Policy-2019-A4-en-master-HRNC_20190611180406.pdf
	HU_EHS Policy Statement 2019.pdf
	Binder1.pdf
	HU_EHS Policy Statement 2019

	EHS.pdf
	79791-LIT-Sustainability_Environmental_Health_Safety_Policy-2019-A4-en-master-HRNC_20190611180406.pdf (p.2-5)





