
Το όραμά μας - HESQ
• Μία φιλοσοφία ασφάλειας ώστε να εξαλείψουμε τους τραυματισμούς.
• Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους όσους εργάζονται για την Yara
• Περιβαλλοντικά υπεύθυνα και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών

Οι αρχές μας - HESQ
• Υγεία και ασφάλεια: Όλα τα ατυχήματα μπορούν να προληφθούν.
• Περιβάλλον. Η Yara χρησιμοποιεί μια προληπτική προσέγγιση για τον εντοπισμό των κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα  
 για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.
• Πόροι: Θεωρούμε τα απόβλητα ως έναν πόρο που απλώς έχει τοποθετηθεί σε λάθος μέρος και πάντα θα αναζητούμε ευκαιρίες  
 για την βελτιστοποίηση των πόρων. Οι ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.
• Ασφάλεια: Θα προστατεύουμε τον οργανισμό μας, τους υπαλλήλους μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία από οποιοδήποτε  
 κίνδυνο.
• Διαχείριση προϊόντων και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας των χημικών: Παρακολουθούμε και αξιολογούμε  
 συστηματικά την ποιότητα, τη διαχείριση και τη χρήση όλων των προϊόντων μας διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρχει   
 μέριμνα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Θα μετριάζουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατάχρηση των προϊόντων.
• Ποιότητα: Βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοσή μας και τα συστήματα διαχείρισης HESQ. Θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα   
 παρακολουθούμε και θα διαχειριζόμαστε τα ζητήματα που προκύπτουν, τις νομοθετικές αλλαγές και τις τεχνικές καινοτομίες   
 προσαρμόζοντας τις πρακτικές και τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε προληπτικά στις παγκόσμιες και τοπικές  
 προκλήσεις και ευκαιρίες.
• Διαφάνεια: Θα παρακολουθούμε, θα αναφέρουμε και θα επαληθεύουμε τις επιδόσεις μας. Θα έχουμε ανοιχτούς διαλόγους με τα  
 ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας με σκοπό την βελτίωση όλων μας.

Η δέσμευσή μας – HESQ
• Όταν οι δημόσιοι κανονισμοί δεν παρέχουν επαρκείς ελέγχους θα συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τις   
 επιχειρήσεις ώστε να διαμορφώσουμε κανονισμούς και πρακτικές που λειτουργούν σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση.
• Παράλληλα με τη δέσμευση της Yara στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, στις αξίες της εταιρείας μας  
 και στον Κώδικα Δεοντολογίας, η πολιτική αυτή αποτελεί μέρος ενός σταθερού πλαισίου το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον  
 οποίο η Yara θα καθοδηγεί υπεύθυνα την ανάπτυξη και τις δραστηριότητές της.
• Η συμμόρφωση με αυτή την πολιτική είναι υποχρεωτική για όλους όσους εργάζονται για την Yara. Η πολιτική αυτή έχει υιοθετηθεί  
 από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και για όλες τις δραστηριότητες.
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Yara Πολιτική HESQ

Η αποστολή της Yara είναι να θρέφει τον πληθυσμό της γης και να προστατεύει τον 
πλανήτη με υπευθυνότητα. Μέσω αυτής της πολιτικής δεσμευόμαστε να αριστεύσουμε στις 
επιδόσεις μας σχετικά με το HESQ, γεγονός το οποίο είναι ενσωματωμένο στην επιτυχία 
της επιχείρησής μας.


