
 

 

Declarație de mediu, sănătate și siguranță 

Protejăm oamenii și mărcile, promovăm sănătatea și protejăm mediul. 

Acesta este scopul nostru principal și fundamentul politicii noastre globale de mediu, sănătate și siguranță (EHS) și ne 

orientează angajamentul pentru operațiuni sigure, responsabile pentru mediu și durabile. Politica noastră EHS se aplică 

tuturor entitatilor Stericycle din întreaga lume și, acolo unde este necesar și adecvat, reprezentanților terților. 

 

Siguranța este o cerință fundamentală pentru Stericycle. 

Suntem dedicați unui loc de muncă sigur pentru membrii echipei noastre, contractori, vizitatori și comunitățile pe care le 

deservim. O cultură a responsabilității, combinată cu politici adecvate la locul de muncă, proceduri operaționale cuprinzătoare 

și un sistem global de management de mediu pentru monitorizarea performanței, susține scopul noastru pentru o viziune 

corporativa de siguranță: 

• Toate locațiile Stericycle sunt fără accidente și raniri. 

• Fiecare membru al echipei este angajat continuu în îmbunătățirea performanței noastre. 

• Stericycle este recunoscut la nivel global ca lider în industrie în ceea ce privește performanța EHS. 

• Fiecare membru al echipei are „oprirea autorității de lucru” și poate opri operațiunile dacă observa ceva nesigur. 

 

Ne angajăm să respectăm, să minimalizăm riscurile și să îmbunătățim continuu. 

Ne concentrăm continuu pe respectarea si atentia sporita asupra reglementărilor, standardelor și a obligațiilor de conformitate 

care guvernează operațiunile noastre. Vom căuta să eliminăm sau să reducem riscurile pentru oameni, impactul nostru asupra 

mediului și sustenabilitatea operațiunilor noastre prin identificarea sistematică a potențialelor pericole sau impacturi din 

activitățile noastre. Credem că urmărirea acestor obiective este o responsabilitate comună și necesită angajamentul fiecărui 

membru al echipei. Vom controla riscurile, vom atinge obiectivele de conformitate și vom îmbunătăți performanța noastră 

generală prin implementarea standardelor și a tehnologiilor de inginerie, operațiuni, întreținere și a standardelor EHS la nivel 

de întreprindere, care sunt robuste și solide din punct de vedere științific. 

 

Angajamentul membrilor echipei inspiră echipe multumite și productive, axate pe siguranță și durabilitatea mediului. 

Credem că transparența cu membrii echipei stabilește încredere, în timp ce consultarea, participarea și învățarea continuă a 

membrilor echipei determină performanța. Vom promova o cultură EHS puternică, oferind resursele, instruirea și 

supravegherea necesare pentru a ne sprijini angajamentele și obiectivele de mediu, siguranță și sănătate. Toți membrii echipei 

și părțile interesate pot ridica îngrijorări fără teamă, vina sau represalii. Ne vom asigura că incidentele de mediu, sănătate și 

siguranță sunt raportate, investigate și că sunt luate măsuri adecvate pentru a preveni reapariția. 

 

Mediul, sănătatea și siguranța reprezinta un obiectiv strategic de afaceri 

Credem că îmbunătățirea continuă a mediului, sănătății și siguranței este o așteptare cheie a membrilor echipei noastre, a 

clienților, a acționarilor și a altor părți interesate și este strâns legată de succesul general al afacerii Stericycle. Consiliul de 

administrație și Comitetul de operațiuni și siguranță își păstrează responsabilitatea pentru progresul nostru în materie de 

mediu, siguranță și sănătate. Consiliul de administrație și conducerea executivă se vor asigura că ne demonstrăm în mod 

colectiv angajamentul de a respecta această politică prin revizuiri periodice ale programului, stabilirea obiectivelor, investiții, 

inovare și un accent pe operațiuni sigure și ecologice. 

Mai presus de orice, vom continua să ne străduim să ne respectăm promisiunea de a proteja ceea ce contează. 
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