سياسة السالمة والصحة البيئية
ان سالمـة العامــلين وحمايـــــة البيــئه مــــــــــــــن
اهتماماتنـــا االولــى بشركــة ميراكــــو كارييــــــــر
وسنبــــذل كل جهودنـــــا من أجـــــل ان تكون بيئـــة
العمــــل فى ميراكو خاليـــــــه من المخاطـــــــــــــر
والتلـــــــوث وجميـــــــع العـــــــــــــــــاملين فـــيها
بدون اصابات ومنتجاتــــــــــها وخدماتـــــها آمنــــه
وصديقـــــــــــــــه للبيـــــــــــــــئة .ولن يتحقق ذلك
اال بالوصول ألعلى مستويات السالمة وحماية البيئة
ان تحقيق هذه السياسه يتطلب مايلى من جميع افرع
الشركه:
-

التوافق مع التشريعات والقوانين المصرية
ومعايير السالمه والبيئه بشركة كاريير

-

المشاركه االيجابيه من جميع العامليـــــــن،
مشاركه تبرهن على أن سالمة و حمايــــة
البيئه هى جزء هام من ثقافة الشركة

-

التقييم المستمر للمخاطر والجوانب البيئيــه
المؤثره على سالمة العاملين والبيئــــــــــه
والسيطرة عليها ومنعها

-

ان تكون خطط واهداف السالمة والبيئـــــه
ضمن خطة العمل الرئيسيه للشركــــــــــة

-

االلتزام بتوفير الوسائل والموارد الالزمـــة
تجاه السالمه والبيئه ومراقبة تلك المسؤوليه
وتوجيهها

-

مع اينة كل الحوادث والتحقيق فى اسباب كل
االصابات والتنفيذ الفورى لألجـــــــراءات
التصحيحيه والوقائيه

-

االلتزام بمنع التلوث الناتــــــــــــــــــج عن
أنشطة/منتجات/خدمات الشركة وتحقيـــــق
متطلبات نظام إدارة البيئه طبقا للمواصــفة
أيــــزو 14001:2004
التحسين المستمر للحد من المخاطر
والملوثات

-

رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
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EHS Policy
Protecting the safety of our employees
and the environment is a first priority
within Miraco. Miraco will not be
satisfied until its workplace is safe from
hazards and pollutions, its employees are
injury free, its products and services are
safe and environment friendly and its
commitment and records in protecting
the environment are unmatched.
Specifically, this requires the following
from each Miraco business unit in
;Egypt
- Compliance with local EHS laws
and policies, standard practices
of the corporation
- Personnel involvement and
participation of all employees to
demonstrate that environmental
health and safety is an important
part of the company culture
- Systematic assessment,
prevention and control of safety
and environmental risks
- Establishment of safety and
environmental plans and goals as
an integral parts of Miraco
business plans.
- Commitment to provide all
necessary resources and means to
support, monitor and maintain
the accountability for the
environmental health and safety
- Investigation of all accidents and
implement all necessary
corrective and preventive actions
- Commitment to prevent any
pollution results from any
activity in the company
according to ISO 14001:2004
requirements
- Continuous improvement to
eliminate and prevent any risks
and pollutions

