Integrovaná politika kvality,
environmentu a prevence
závažných havárií
Naše vize

Naše hodnoty

Být významným a úspěšným výrobcem léčivých
látek v celosvětovém měřítku.

Trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými
externími i interními předpisy a požadavky
zákazníků s ohledem na kvalitu produktů
a bezpečnost pacientů.

Chránit zaměstnance, životní prostředí, obyvatele
a majetek v okolí před negativními důsledky své
činnosti.

Náš závazek
Dodržovat etické normy, respektovat osobní,
pracovní práva a zásady spravedlivého obchodu.
Soustavně se zaměřovat na kvalitu produktů
a bezpečnost pacientů.
Snižovat dopad našich činností na životní
prostředí, včetně spotřeby přírodních zdrojů,
prostřednictvím opatření na snížení spotřeby
energie a vody, tvorby odpadu, vypouštění
odpadních vod a emisí do ovzduší.
Předcházet poškození životního prostředí
a zlepšovat jeho stav, objektivně hodnotit
environmentální profil a vést otevřený dialog se
zainteresovanými stranami zejména zaměstnanci,
zákazníky a veřejností o chování k životnímu
prostředí.
Předcházet vzniku havárií prostřednictvím
účinných preventivních opatření.
Důsledně dodržovat bezpečnostní
prevence závažných havárií.

program

Zajišťovat plný soulad s legislativními a jinými
požadavky včetně principů Responsible Care.
Na základě principu neustálého zlepšování
udržovat a rozvíjet integrovaný systém řízení
v souladu s principy Správné výrobní praxe
a přístupu založeném na řízení rizik.
Trvale zlepšovat zavedené procesy, stanovit
každoročně cíle a cílové hodnoty na základě
výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje.
Vzdělávat, motivovat a zvyšovat povědomí
zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků ve vztahu
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany, prevence závažných
havárií,
ochrany
životního
prostředí
a k zajištění kvality dodávaných produktů.

Udržitelnost a odpovědnost nejen k životnímu
prostředí.
Kontrola nad dopadem veškerých svých činností
na životní prostředí.
Respektování etických
nejenom léčiv.

principů

týkající

se

Zajišťování bezpečnosti práce, ochrany zdraví
zaměstnanců a bezpečnosti produktů.
Kvalifikovaní a tvořiví zaměstnanci, kteří jsou
schopni týmové práce a spolupráce s našimi
obchodními
partnery.
Zaměstnanci
znají
důležitost své práce a plně za ni odpovídají
a jsou si současně vědomi následků svého selhání.
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