سلوكيات
سياسة
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الصحة
غلفتي بالتخلص من مخاطر
تلم


تهدد كا فة المو ظ  
ف
ال 
والسمة وامن 


المقبول وأي شخص آخر قد
والزوار
والمقاول 
بعملياتها ،أو الحد من تلك المخاطر .وتعتمد
يتأثر


ال تنتهجها ع قيم
سياسة

الصحة والسمة 
سلوكيات السمة.
ومبادئ



اداري
الام £
واشادة بسلوكيات السمة من خل 
ال  
الªكة وإدارتها ع  
يعمل مديرو ©
وسلوكيات
ك ع مواقف
تحف £


المو ظ  
ادارية  ¯ لجان السمة ،وأخذ
ف .ويتم تكريس ذلك من خل برامج التدريب ع العمل والمشاركة £

وتة العمل.
السمة باعتبار ¯ تصميم العمل ،ومراجعات 
مشاركة المو ظ  
ف
شجع المو ظفون ع تقديم 
ادارة
اقاحات والتوصيات حول تحسينات
الصحة والسمة وامن .وتحث £
يُ 

النهائية .وإن مشاركة المو ظ  
العملية تمنح
ف  ¯ تلك
ادء بآرائهم قبل اتخاذ قراراتها
مو ظفيها ع الدوام ع £


ف والقيادة ¯ تحقيق  
والمسؤولية والمساءلة حول القرارات المطلوبة ،وتضمن انخراط كل من المو ظ  
التم
التخويل
َ

الصحة والسمة وامن.
 ¯ مجات

استمرارية التعلم

©
الصحة والسمة ،ي تسم بجودة تصميمه وبكونه مستمداً
غلفتي برنامجاً
منهجيا وشام ً للتدريب ع مسائل
تنÉ


النامج نظاماً ستمرارية إعادة
من التقييم الحقيقي حتياجات
الصحة والسمة وامن والبيئة .ويشمل هذا Ë


التعليم وتدريب المو ظ  
النامج هو تجسيده لقيم
ف ع ممارسات السمة
والصحة الراهنة .وأهم ما ¯ هذا Ë

سلوكيات السمة.
ومبادئ

التواصل والتعقيبات

واصابات  ¯ كا فة مواقع العمل .ويتم تدريب
تسعى
موجهة نحو الوقاية من امراض £
غلفتي لتحقيق بيئة عمل 
مو ظفيها ع التنبه إ Õمخاطر العمل ،والبقاء ع حذر 
ح  ¯ حات ضغوط وازدحام العمل الشديدة ،فض ً عن
القياسية .ويتم تقديم التعقيبات إÕ
الحفاظ ع انسجام  ¯ أسلوب العمل الذي تتبعه لضمان تحقيق المتط لبات

التحس 

المو ظ  
¯
يجا Øوتحقيق استمرارية
العملية.
حياتهم
سمة
ف للحفاظ ع هذا النهج £

ا  Ë
 
الªكة ووظائف أعمالها ،بما ¯ ذلك تلك الحات 
يتع ع المو ظ  
ال   
عمليات ©
ف
تªي هذه السياسة ع كا فة 


فيها العمل خارج الموقع.
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