
 
سياسة الكحول واملخدرات  

  التعديل رقم    بتاريخ
 فليمينج دالجارد

املدير التنفيذي

: وتشمل هذه السياسة ما ييل

إنشاء بيئة عمل �وجبها ال تهدد املرشوبات الكحولية أو املخدرات سالمة أع�لنا والبيئة وسالمة أو صحة العامل 

 يف حال استخدام املوظف أية أدوية بوصفة طبية أو أي دواء لعالج حالته الصحية، يف هذه الحالة يكون مسؤوالً عن إعالم مديره املبارش لتجنب وقوع أي أرضار أو آثار جانبية

محتملة

املوظف الذي يتعاطى الكحول خارج أوقات العمل، يكون مسؤوالً عن التأكد من إتاحة الوقت الكايف النخفاض نسبة وآثار الكحول يف الجسم قبل بدء وقت العمل

يحظر عىل جميع املوظف  تعاطي الكحول أو غ²ه من العقاق² بدون وصفة طبية يف أماكن العمل

املؤسسة لديها الحق يف إجراء اختبار الكحول واملخدرات بشكل عشوا« و بعد وقوع الحوادث باستخدام جهاز الكشف عن الكحول يف الداخل أو من خالل طبيب خارجي مؤهل

املوظف الذي وجدت يف حوزته أياً من العقاق² بدون وصفة طبية أو الكحول يف أماكن العمل سيكون عرضة إلنهاء الخدمة

سيتم إنهاء خدمة املوظف عىل الفور يف حال اكتشاف توريده للكحول أو العقاق² بدون وصفة طبية ملوظف  آخرين

يجب عرض بيان السياسة الحايل يف جميع مكاتبنا ومحطاتنا ألغراض إعالم املوظف  والزوار

بيان السياسة هذا Åكن توزيعه عىل العمالء واملوردين أو أي أطراف معنية أخرى بناء عىل طلبها
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 تلتزم رشكة غلفتيÉ يف تعزيز سمعتها وأداء األع�ل كمشغل للموانئ األكÆ إنتاجية و مزود

 للخدمات اللوجستية كطرف ثالث من خالل التميز يف املسائل املتعلقة بالجودة والصحة

والسالمة والبيئة

 نحن ندرك أن خطر إصابة األشخاص الذين يكونون تحت تأث² الكحول أو تأث² العقاق² بدون 

 وصفة طبية هو أعىل بكث² من إصابة األشخاص الذين ليسوا تحت تأث² هذه املواد، وهذه

حقيقة واقعية أن هذه املواد سوف تضعف القدرات البدنية والتفك² العقيل ملن يستخدمها

 إن بعض العقاق² التي يجوز وصفها يف بلدان أخرى قد تكون محظورة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، لذلك يتع  عىل املوظف  ض�ن االطالع عىل تلك اللوائح


