GARDNER DENVER NASH, INC.
● Conformidade Política Ambiental e de Segurança ●
Introdução
A fabricação de produtos seguros e confiáveis, trabalhar em um local saudável e garantir o uso eficiente e a preservação
de recursos naturais são partes integrantes da filosofia e das práticas comerciais de Gardner Denver. Com o crescimento
global de nossas operações, esta Política está sendo divulgada por escrito e postada em todas as unidades de Gardner
Denver para reforçar nosso comprometimento com a proteção ambiental e com um ambiente de trabalho que incentive
a segurança e a saúde.
Declaração de Política
É política de Gardner Denver,Inc. conduzir as operações globais em total conformidade com todas as leis,
regulamentos, estatutos e decretos pertinentes à proteção ambiental, saúde e segurança ocupacional, proteção contra
incêndios e segurança física, de modo a realizar nossas funções, protegendo a saúde e a segurança de nossos clientes
e vizinhos. Faz parte também desta política conduzir nossos negócios de modo que atinjam as metas econômicas e que
simultaneamente sejam observados os objetivos ambientais e de segurança. Lesão em um colaborador será considerado
um evento inaceitável. Faremos todo o possível para evitar lesões. Temos e manteremos uma cultura de Zero
Acidentes.
Objetivo – Apoiar o valor “The Gardner Denver Way” de meio ambiente limpo na comunidades em que atuamos,
através de:
1.

Garantir que os produtos sejam produzidos, usados, manuseados e descartados de modo seguro no meio ambiente.

2.

Limitar os efeitos danosos de produtos e operações à saúde humana e meio ambiente no limite máximo aplicável

3.

Atender ou superar todas as normas governamentais pertinentes à fabricação, etiquetagem e marketing de produtos e
Gestão de resíduos.

4.

Reduzir impactos prejudiciais das operações e dos produtos em terra, ar, água e em outros recursos naturais sempre
que possível.

5.

Minimizar a geração de resíduos e maximizar o uso de fontes seguras e sustentáveis de matérias primas e energia.

6.

Eliminar riscos ambientais, riscos à saúde e à segurança pública, dos colaboradores e comunidades próximas de forma
contínua.

7.

Fornecer treinamento aos colaboradores e educação pública em conformidade ambiental, prevenção de acidentes e
planejamento e resposta às emergências.
Observância da Política
A observância desta política é fundamental para a operação bem sucedida de Gardner Denver. É obrigação de CADA
colaborador em CADA função, trabalhando para ou em nome da Empresa, conhecer e observar esta Política. Todos os
colaboradores têm a obrigação e a autoridade para identificar e tomar ações imediatas a fim de evitar lesões sob ações
e condições não seguras e evitar que materiais regulamentados sejam liberados ao meio ambiente. Todo gerente de
unidade tem a responsabilidade de aplicar esta Política em seu local de trabalho, assegurando as práticas efetivas e os
programas para proteção ambiental. A Alta Administração de Gardner Denver fornecerá assistência e recomendações
para as unidades locais e será responsável pelo monitoramento e supervisão da Política. Todo colaborador deve
procurar assistência e orientação da Alta Administração de Gardner Denver, incluindo o Conselho Geral, se ele ou ela
observar qualquer conduta ou atividade contrária a esta Política, e que não está sendo corrigida. Qualquer comunicação
com nosso Conselho Geral será privilegiada e confidencial entre as partes, e não terá consequências negativas para o
colaborador. O sucesso na condução desta importante Política será um fator na avaliação de desempenho do
colaborador.
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