Принципи за здравје и безбедност
1. Вовед
Euromax Resources Ltd (“Еуромакс“ или “Компанијата”) е посветена на постигнување на
највисоките стандарди за здравје и безбедност во сите активности во кои сме вклучени.
2. Цел
Овие принципи ја зајакнуваат посветеноста на Компанијата и значењето на постигнување на
највисоките стандарди за здравје и безбедност. Освен тоа, принципите му обезбедуваат на
персоналот јасни насоки во однос на очекувањата на Компанијата за нивното однесување.
3. Делокруг
Овие принципи важат за сите директори, вработени (со полно работно време, со скратено
работно време и привремени работници), подизведувачи и консултанти (заедно “персонал”) на
Компанијата и нејзините подружници.
4. Принципи
Наша цел е да работиме без никакви здравствени и безбедносни инциденти грижејќи се сите
должности да се изведени правилно уште од самиот почеток. Тоа би се постигнало само доколку
сите луѓе кои што работат на нашите проекти се однесувааат во согласност со нашите стандарди за
здравје и безбедност, и доколку се погрижат сите инциденти да се пријават, истражат и, кога е
неопходно, да се спроведат и корективни мерки. Ние ќе:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.

Обезбедиме секогаш водство за безбедноста и здравјето поставувајќи пример за другите;
Обезбедиме безбедна и здрава работна средина за сите вработени, подизведувачи и
посетители;
Ги идентификуваме и процениме и потоа ќе ги елиминираме или контролираме сите
опасности по безбедноста и здравјето како водечка ставка во целокупниот процес на
управување со ризикот;
Ги спроведуваме нашите активности во согласност со сите релевантни закони, прописи,
стандарди, дозволи и кодекси на нашите земји-домаќини и во согласност со барањата на
Екватор-принципите од 4 Јуни 2013 година;
Бараме постојан напредок на сите аспекти на работните процеси и процедури и ќе
поставуваме цели и насоки за да го мериме нашиот напредок;
Се погрижиме да има ефективна вклученост и отворена комуникација за сите прашања
поврзани со здравјето и безбедноста на сите нивоа во Компанијата и меѓу активностите;
Бараме сите вработени, подизведувачи и посетители да се придржуваат кон сите
принципи и правила кои што се формулирани во интерес на здравјето и безбедноста;
Се погрижиме сите вработени, подизведувачи и клучни снабдувачи да го имаат
неопходното знаење и вештини да ја вршат нивната работа на безбеден и здрав начин;

ix.

x.

Ја надгледуваме, постојано ќе ја подобруваме и ќе известуваме за нашата работа поврзана
со безбедноста и здравјето, и доколку е неопходно ќе преземаме дејствија за поправање
на било кои недостатоци;
Ги охрабриме сите да ја носат оваа посветеност кон безбедноста и здравјето од работното
место дома.

Одобрено од страна на Одборот на директори на Еуромакс на 13 Август 2013.
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