ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ, ОХРАНАТА НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ВИ - ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
БЕЗОПАСНОСТ, ОХРАНАТА НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ВИ - ГАЗ България ЕАД се ангажира да спазва следните принципи:
· да развива дейността си без да нанася вреда на лица
· да опазва околната среда
· да използва материали и енергия ефикасно при осигуряване нашите продукти и услуги
· да споделя открито постиженията в Безопасността и опазването на околната среда
· да играе водеща роля в установяване на най-добрите световни практики във ВВГ индустрията
· да управлява дейността по опазване на здравето, околната среда, безопасността и охраната на труда, както другите бизнес дейности
· да изгражда фирмена култура, в която всички служители на ВИ - ГАЗ споделят този ангажимент
По този начин ние се стремим да заслужим доверието на клиенти, акционери и обществеността, да бъдем добри граждани и да
допринасяме за развитието на икономиката.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
С тази цел, ВИ - ГАЗ България ЕАД:
· Изгражда систематичен подход към управлението на безопасността, охраната на труда и опазването на околната среда, с цел осигуряване на
пълно съответствие със законовите уредби и постоянно подобряване на работните стандарти
· Развива дейностите си така,че да предпазва служителите си и другите от евентуалните опасности за тяхното здраве
· Поощрява безопасните практики, дисциплината и индивидуалното самосъзнание при избягване на потенциални инциденти, и счита, че всички
злополуки могат да бъдат избегнати
· Търси прогресивно намаление на вредните емисии и отпадъци, които имат негативен ефект за околната среда
· Извършва задълбочено разследване на всички реални и потенциални инциденти, поддържа връзка и уведомява заинтересуваните страни
· Поставя си цели за подобрения и измерва, оценя и докладва представянето по безопасност
· Изисква страните по договор, под-изпълнителите и всички, свързани с неговата дейност, да контролират и развиват дейността си в съответствие с
политиката на ВИ - ГАЗ България ЕАД
· Включва представянето по безопасност и опазване на околната среда в годишните оценки на служителите и съответно ги награждава.

