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Amaç 

Çalışan güvenliği, şirketimiz için temel bir değerdir ve bu politikanın amacı, çalışanlarımızın 
işle ilgili yaralanmalarını ve hastalanmalarını önlemek için odak alanlara rehberlik etmek 
ve güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamaktır.   

 

Kapsam 
Bu politika dünya genelindeki bütün L&L Products kuruluşları için geçerlidir. Bütün 
kuruluşlar, bu politikada açıklanan hedeflere ulaşacak ve taahhütleri yerine getirecek amaç 
ve eylemleri tanımlamalıdır.  

  

Beyanat 
1. Sağlık ve Güvenlik 

 L & L Products’ın ulaşmayı hedefledikleri:  

 Çalışanları, yüklenicileri ve ziyaretçileri için tehlike ve riskleri azaltmak amacıyla sürekli 
çalışarak tüm tesislerinde Sıfır Kaza;   

 İmalat aşamasında, laboratuvarda, ofiste veya tesis dışındaki herhangi bir ortamda 
mümkün olan en iyi işlemleri, prosedürleri, teknolojileri ve programları geliştirerek 
çalışanlarının fiziksel, zihinsel veya bilişsel hastalıklarının ve yaralanmalarının önlenmesi;  

 Her bir L&L Products kuruluşu tarafından kararlaştırılan çeşitli eylemler ile (örneğin sağlık 
kontrollerini sağlama, fiziksel aktiviteyi teşvik etme, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını 
destekleme ve iyi bir iş-yaşam dengesini teşvik etme) çalışanlarına yönelik sağlıklı yaşam 
tarzlarının teşvik edilmesi;  

 Çalışanlara güvenlik konuları ve sorunları hakkında eğitim verilmesi ve görevlerini 
yaralanmadan yerine getirmeleri için gerekli tüm bireysel koruyucu ekipmanların 
sağlanması;  

 Geçerli bütün yerel iş sağlığı ve güvenliği yasalarına, yönetmeliklerine veya diğer 
gerekliliklere uyulması ve mümkün olduğunda yönetmelik değişikliklerinin öngörülmesi;  

 İmalat tesislerinin ISO 45001 sertifikası veya diğer sertifikalı yönetim sistemlerini elde 
etmeleri amacıyla sürekli iyileştirme;  
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 Çalışanlarımızın yetkilendirilmesi ve çalışanların fikirlerini ve katılımını 
iyileştirebileceğimiz şekilde kabul etmek dahil olmak üzere bireysel ve kolektif 
sorumluluğun vurgulanması ve çalışanların misilleme korkusu olmadan tehlikeleri ve 
ramak kala olayları raporlarken kendilerini rahat hissettikleri bir kültürün teşvik edilmesi. 

 

2. Acil Durumlara Hazırlıklı Olma 

L & L Products’ın taahhüt ettikleri:  

 İSG olaylarının potansiyelinin değerlendirilmesi ve İSG olaylarını ele almak için acil durum 
konusunda önleme, hazırlıklı olma ve müdahale planları veya prosedürlerinin 
uygulanması ve sürdürülmesi;  

 Bu planların acil servisler, ilgili makamlar ve yerel topluluk gibi önemli dış paydaşlarla 
koordine edilmesi;  

 Tüm üretim tesislerinin bir tehlike ve olay değerlendirme sürecine ve olası her senaryo 
için acil müdahale planına sahip olmasının sağlanması.  

 
 
 

 Sorular  
 
Bu politikayla ilgili sorularınızı şirket   ISG yöneticisine   yöneltebilirsiniz. 
 
İlk Yürürlük Tarihi:   1 Ocak 2020 
Son Inceleme Tarihi:  15 Ekim 2020  
Sonraki İnceleme Tarihi:  15 Ekim 2022  
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