Politika SHEQ
Společnost MesserTechnogas s.r.o., se cítí zavázána vyvíjet, realizovat a zlepšovat účinnost systémů řízení
bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, hospodaření s energií a kvality ke zvýšení spokojenosti svých
zákazníků. Podnikatelskými schopnostmi, prozíravým myšlením a trvalým zlepšováním svého procesu,
společnost Messer Technogas s.r.o., vytváří pro své zákazníky přidanou hodnotu a tím dlouhodobě zajišťuje
vzájemný úspěch.
Kvalita a bezpečnost znamená nejen splnění a respektování požadavků a očekávání zákazníka, je také
neměnným parametrem ve světě neustálých změn. Jako člen společenství se společnost Messer velmi vážně
zasazuje o sociální odpovědnost vůči svým zaměstnancům a společnosti.
K zajištění dlouhodobě udržitelného plnění kvality se společnost Technogas s.r.o. cítí vázána těmito
základními principy SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality).:
 Aktivní identifikace rizika, odhad rizik a řízení rizik své provozní činnosti a produktů, léčiv a potravin,
 Dodržování veškeré příslušné legislativy a dalších požadavků týkající se bezpečnosti, zdraví, ochrany
životního prostředí, užití a spotřebě energie a bezpečnosti produktů, léčiv a potravin,
 Trvalé zlepšování zdraví, bezpečnosti a plnění kvality a trvalé snižování dopadu své provozní činnosti
na životní prostředí realizací programů zlepšení,
 Podpora nejlepších postupů řízení energie, praktické energetické účinnosti, nákupu energeticky
úsporných produktů a služeb, neustálého snižování energetické náročnosti a usnadnění komunikace
o řízení zdrojů energie,
 Otevřené jednání o bezpečnosti, zdraví, hospodárnosti a o zavedených environmentálních postupech
se všemi zaměstnanci s cílem informovat je o jejich individuálních povinnostech,
 Zajistí, že všem svým zaměstnancům poskytne bezpečné, čisté a zdravé pracovní prostředí,
 Výroba a dodávka produktů a služeb, které splňují nejvyšší průmyslové, lékařské a farmaceutické
standardy a normy bezpečnosti potravin a kvality,
 Vytváří průhledný obraz výkonu svého systému SHEQ, stanovuje cíle a cílové hodnoty,
 Aktivní spolupráce v mezinárodních orgánech, zavedené postupy a iniciativy týkající se odpovědné
péče,
 Být dobrým sousedem propagací bezpečného životního prostředí v rámci komunity, kde provozujeme
naši podnikatelskou činnost,
 Podporuje zaměstnance v přijímání zdravotního životního stylu,
 Pracuje se svými zaměstnanci tak, aby se zamezilo diskriminaci,
 Preferovaná spolupráce s dodavateli a ostatními obchodními partnery (včetně smluvních partnerů),
kteří pracují podle stejných principů.
Tato politika SHEQ je sdělována všem zaměstnancům společnosti Messer a je k dispozici všem interním a
externím stranám. Navíc k vizi, misi a hodnotám společnosti Messer, je to jeden ze základních prvků
procesu strategického vývoje společnosti Messer.
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