Policy för miljö, hälsa
och industriell säkerhet
Ovakos verksamhet ska genom ett aktivt arbete och ständiga förbättringar av den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön, yttre miljön och energianvändningen bidra till en långsiktigt
hållbar och lönsam utveckling.

Åtagande och principer
• Säkerhet är en av Ovakos grundläggande värderingar. Vi kompromissar inte med
säkerheten och hälsan för våra anställda.
• Alla anställda ska ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet i sitt dagliga arbete och ska
fortlöpande få utbildning i MHS-frågor (Miljö, hälsa och industriell säkerhet).
• Lagar och andra bestämmelser ska betraktas som minimikrav.
• Vi ska sträva efter att driva våra anläggningar på ett sätt så att de skyddar miljön och
de anställdas hälsa samt sparar energi och andra naturresurser.
• Vid investeringsbeslut ska nya tekniker och tekniska framsteg bedömas med hänsyn till
arbetsmiljö, miljöskydd och effektiv resursanvändning.
• Vid köp av produkter och tjänster ska MHS-frågor beaktas så att innebörden av denna
policy iakttas gentemot leverantörer och andra relaterade parter.

Ansvar
• Varje anställd är ansvarig för de hälso- och säkerhetsmässiga följderna av det han
eller hon gör eller underlåter att göra. Var och en av oss ska upprätthålla en hög
säkerhetsmedvetenhet i arbetet, följa alla tillämpliga säkerhetsregler och arbetsinstruktioner samt skyndsamt rapportera alla olyckor, olyckstillbud och osäkra
arbetsförhållanden.
• Linjechefer har ansvaret för att implementera denna policy. De ska utbilda, kommunicera
och säkerställa att policyn följs och föregå med gott exempel. De ska upprätta mål, mäta
resultat och se till att förbättringsåtgärder genomförs.

Kommunikation och efterlevnad
• Ovako ska i MHS-frågor sträva efter en öppen och faktabaserad kommunikation med
anställda, myndigheter och andra intresserade parter.
• Efterlevnaden av denna policy kommer att följas upp genom regelbundna revisioner.
Denna policy och dess principer gäller även för leverantörer som arbetar på Ovakos
anläggningar.

Denna policy har godkänts av Ovakos styrelse den 10 februari 2012.
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