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 .پالیسی بیان
اپنے تمام مالزمین اور ذیلی ہولڈرز کے لئے ایک محفوظ اور صحت مند کام کے ماحول فراہم کرنے اور کسی بھی ALGI
بیماری کے /نقصان ،حادثات ،یا ذاتی چوٹ خطرناک خطرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا جس میں نتیجے میں جائیداد
.کام کے دوران ،یا آجر کی سہولتوں کے آپریشن کے نتیجے میں .نتیجے میں ،سے منسلک ،یا ہونے والی بیماری کا خاتمہ ہو گا
صحت اور حفاظت کے معامالت سے متعلق حکومت کے قواعد کے مطابق عمل کرنے کے لئے تمام مناسب کوششیں ALGI
.کریں گے
پروگرام کے مسلسل عمل  H & Sمیں تفصیلی )ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروسیسر  (HC05 ALGIتمام مالزمین کو اس میں ALGI
.درآمد کے لئے فعال شرکاء اور مساوات کے برابر ذمہ دار ہے
ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام تمام تنظیم کے پورے خطرے کے انتظام کو حاصل کرنے کے لئے مبنی ہے ،اس کے عمل اور ALGI
اقتصادی سرگرمی کی مخصوص خصوصیات پر مبنی ہے ،اس کے عملے کے تمام ارکان کی جسمانی ،ذہنی اور سماجی
سہولیات کو یقینی بنانا

مقصد
ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروسیسنگ تمام تنظیم کے تمام خطرات کے جسمانی ،ذہنی اور سماجی صحت کو یقینی بنانا ،اس کے ALGI
عمل اور اقتصادی سرگرمی کی مخصوص خصوصیات پر مبنی تنظیم میں کافی خطرناک انتظام کو حاصل کرنے کی طرف مبنی
.ہے

دائرہ کار
دنیا بھر میں تمام الیگزینڈر مالزمین اس پروگرام کی پیروی کریں گے ،جو تمام اہلکاروں کو اپنے ساتھی ساتھیوں اور گاہکوں
ہماری حفاظت اور صحت کے مقاصد کو پورا .کی حفاظت پر کام کرنے کے فروغ دینے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے
کرنے کے لئے ،اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لۓ انتظامیہ کے تمام ممبر ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار ہیں ،اور ان کا یقین کرنے
.کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے
کاروباری سرگرمیوں اور انتظامی سرگرمیوں پر الگو ہوتا ہے ،بشمول تمام حاالتALGI ،یہ صحت اور سیفٹی پالیسی تمام
.جہاں آف کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے

داری ذمہ کی کمپنی
منیجنگ ڈائریکٹر اور عالقائی مینیجر معتبر صحت اور تحفظ کے مسائل کے بارے میں مطلع کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنائے
.گی کہ اس کے عزم کو حاصل کرنے کے لۓ طریقہ کار اور وسائل موجود ہیں

داری ذمہ کی مالزمت
تمام مالزمین اس پالیسی کی کامیابی کے لئے ذمہ دار ہیں اور صحت اور سیفٹی کے طریقوں کو اس سٹیشن اور باہر اسٹیشن میں
مالزمین کو اس پالیسی پر تبصرہ کرنے کے لئے مدعو کیا جاتا ہے اور ان . ALGIکام جگہ پر دونوں کو یقینی بنائے گی
انسانی دارالحکومت مینیجر کو تبصرے ،تجاویز اور سواالت پر .یہ بہتر ہوسکتا ہے طریقوں سے مشورہ دیتے ہیں جس میں
.غور کیا جانا چاہئے
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یہ ہمارے مالزمین اور عام عوام کی قابل قبول رویہ کام کے دوران منشیات اور الکحل کے استعمال کو روکتا ہے ،کیونکہ
.حفاظت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے
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