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1. Politika
ALGI, çalışanlarına ve paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve yaptığı iş veya
kendine ait tesislerin operasyonunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek; maddi hasar, kaza ve kişisel
yaralanma ve hastalıklara sebebiyet verebilecek ön görülebilen tehlikeleri bertaraf etmek için azami
çabayı göstermeyi taahhüt eder .
ALGI, sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili yasal mevzuata uymak için tüm makul çabaları gösterecektir.
ALGI, tüm çalışanların aktif katılımcılar olmasını ve bu konuda ayrıntılı olarak sunulan Sağlık ve Güvenlik
Programının sürekli uygulanmasından eşit derecede sorumlu olmasını beklemektedir (HC05 ALGI Sağlık
ve Güvenlik Prosedürü).
ALGI Sağlık ve Güvenlik Programı, tüm personel üyelerinin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını sağlamak
için, sürecin ve ekonomik faaliyetin özelliklerine bağlı olarak, organizasyon genelinde yeterli risk
yönetimine ulaşmaya yöneliktir.
2. Hedef
ALGI Sağlık ve Güvenlik Prosedürü, tüm personel üyelerinin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını sağlamak
için, sürecin ve ekonomik faaliyetin özelliklerine bağlı olarak, organizasyon genelinde yeterli risk
yönetimine ulaşmaya yöneliktir.

3. Kapsam
Dünya çapındaki tüm ALGI çalışanları; tüm personeli çalışma arkadaşlarının ve müşterilerinin güvenliğini
sağlamaya teşvik etmek için tasarlanmış olan bu programı takip edecektir. Güvenlik ve sağlık
hedeflerimizi gerçekleştirmek için, yönetimin tüm üyeleri bu politikayı uygulamaktan ve takip
edilmesinden sorumludur.
Bu Sağlık ve Güvenlik Politikası, tüm çalışma koşullarında ve ofis dışı çalışmanın gerekli olduğu tüm ALGI
iş operasyonları ve idari faaliyetler için geçerlidir.

4.

Şirket Sorumluluğu
Genel Müdür ve Bölge Müdürleri ilgili sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirilecek ve bu taahhüdü
gerçekleştirmek için atılan adımların yanı sıra prosedürlerin ve kaynakların bulunmasını sağlayacaktır.
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Çalışan Sorumluluğu
Tüm çalışanlar bu politikanın başarısından sorumludur ve hem içerde hem dışarıda Sağlık ve Güvenlik
uygulamalarını sağlayacaktır. ALGI çalışanlarının bu politika hakkında yorum yapması ve geliştirilebilecek
yollar önermesi beklenmektedir . Yorumlar, öneriler ve sorular İnsan Kaynakları Yöneticisine iletilmelidir.
Çalışanlarımızın ve genel halkın güvenliğini tehlikeye atabileceği için iş sırasında uyuşturucu ve alkol
kullanımından uzak durulması gerekmektedir.
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