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Животна средина

Во „Џонсон Мети“, како глобална фирма, ја прифаќаме
нашата обврска да ги штитиме заедниците во кои
работиме.
Понатаму, должни сме да ги штитиме ограничените извори што го
одржуваат нашето работење и да работиме на начин што ќе зачува тие
изворни колку што е можно повеќе. Во најмала рака, ќе работиме во
согласност со важечките национални, регионални и локални закони и
регулативи за животната средина. Кога можеме, применуваме повисок
стандард за да го намалите нашето влијание врз животната средина.
Во нашето работење, идентификуваме и управуваме соодветно со
опасни хемикалии, отпадни води и тврд отпад. Исто така се обидуваме
да го намалиме што може повеќе испуштањето на јаглерод диоксид,
водејќи сметка да не ги преминеме границите што сме обврзани да ги
почитуваме во согласност со дозволата или законодавството.

Како вработено лице:
• го сведувам на минимум отпадот, рециклирам и повторно
употребувам материјали кога тоа е можно, и патувам само кога тоа е
неопходно
• ги почитувам стандардите на мојата локација за заштита на животната
средина и за користењето на ресурсите
• соодветно ракувам со опремата, ја одржувам инфраструктурата и
користам само сензори и други заптитни уреди што се калибрираат и
одржуваат правилно
• ги проценувам сите промени (или потенцијални промени) на
погоните или процесите во однос на влијанието врз животната
средина, здравјето и безбедноста, како и законодавството.
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Што би направиле ВИЕ?

П.
Кусо пред отворањето на нова локација, ве советуваат дека треба прво
да набавите задолжителна дозвола за испуштање на јаглерод диоксид.
Набавувањето на дозволата ќе го одложи отворањето на локацијата.
О.
Во најмала рака, нашите локации мора да се во согласност со
применливите закони и регулативи, и мора да ги поседуваат сите
неопходни дозволи во секое време.
П.
Во текот на рутинска инспекција, забележано е дека почнува да попушта
контејнер со опасни материјали.
О.
Посветени сме на управувањето со нашите опасни материјали, а тоа
вклучува безбедно складирање за да нема истурање. Треба да
пријавите што сте забележале за да го поправат или заменат
контејнерот.
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Основните вредности на „Џонсон Мети“ релевантни за
овој дел:
• здравството и безбедноста се нашиот приоритет
• интегритет
• способност и иновација
• најдоброто од големото и малото

Повеќе помош и ресурси
• Мојата локација за СЗБ на ЏМ
• Група на менаџерите за СЗБ
• Менаџери за СЗБ за локациите и одделите
• Група за одржливост

Етички кодекс на „Џонсон Мети“
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Раководење со
производот

Во „Џонсон Мети“ ја прифаќаме нашата одговорност да
го разбереме, управуваме и да го објавиме влијанието
на хемиските производи што ги користиме, и на оние
што ги произведуваме во нашите животни циклуси,
врз животната средина, здравјето и безбедноста.
Нашата цел е да ги штитиме нашите луѓе, корисниците на нашите
производи и животната средина користејќи ги најбезбедните хемиски
производи и процеси соодветни за потребната технолошка изведба.
Нашата посветеност на раководењето со производот е клучниот
елемент на нашата агенда за одржливост.
Ова значи дека ние:
• ги идентификуваме и разбираме опасностите во однос на здравјето,
безбедноста и животната средина во однос на хемикалиите на нашите
локации
• објавуваме јасни информации за опасностите поврзани со
хемикалиите на нашите локации
• имаме пристап кон нашите производи заснован на животниот циклус,
го проценуваме нивното влијание врз здравјето, безбедноста и
животната средина во секоја фаза: истражувањето, развојот,
комерцијализацијата и прекинувањето
• бараме можности за заменување на опасните хемикалии и производи
со технички еквивалентни (или супериорни), но побезбедни
алтернативи
• водиме сметка да се придржуваме до сето законодавство за контрола
на хемикалии што важи за нашето работење, набавките, ракувањето
со материјали и добавувањето.
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Како вработено лице:
• водам сметка да сум свесен/свесна за опасностите поврзани со
хемикалиите со кои ракувам
• внимавам на ситуациите на суштинско или потенцијално небезбедно
ракување/користење на хемиски производи
• не купувам, произведувам или добавувам хемиски производи ако
претходно не направам соодветна процена на безбедноста и преглед
на регулативите.
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Раководење со
производот

Што би направиле ВИЕ?

П.
Најден е поевтин алтернативен добавувач на клучна суровина.
Постапката за квалификација на добавувачот откри одредени
неизвесности во однос на придржувањето на добавувачот со
задолжителното регистрирање на хемикалии во земјата во која работат.
„Џонсон Мети“ нема обврска да се придржува до тие барања.
О.
Се заложуваме да се придржуваме до важечките регулативи и не
можеме да склучуваме зделки со добавувачи што не се придржуваат до
законот. Разговарајте за законските барања со добавувачот. Ако
навистина се важечки и добавувачот не може да се придржува до нив,
треба да најдеме алтернативен добавувач.
П.
Сте оформиле алтернативен процес на производство што користи
значително помалку опасна суровина од вашиот тековен процес и сакате
да го подобрите процесот. Сепак, загрижени сте дали процесот ќе
генерира повеќе опасни отпадни материјали.
О.
При раководењето со производите во „Џонсон мети“ треба да се земат
предвид сите фази од животниот циклус на производот, вклучувајќи ги
нус-производите и отпадот кој се генерира во текот на нашите
производствени процеси. Ако размислувате да одлучите да го
подобрите процесот, треба да ја земете предвид опасноста на
суровините, меѓупроизводите и крајните производи, како и на отпадот,
мерките што ќе треба да се преземат за контролирање на изложеноста
и за ослободување од отпадот.

Основните вредности на „Џонсон Мети“ релевантни за
овој дел:
• здравството и безбедноста се нашиот приоритет
• интегритет
• способност и иновација
• најдоброто од големото и малото

Повеќе помош и ресурси
• Мојата локација за „Џонсон Мети“ за раководење со производи
• Група на менаџерот за раководење со производи
• Тиме за раководење со производи на локацијата и одделот
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Инвестирање во
заедницата

Во „Џонсон Мети“, веруваме дека инвестирањето во
заедниците е клучниот дел од нашата социјална
заложба кон местата во кои работиме.
Нашиот придонес во социјалниот и економскиот развој на нашите
локални заедници е голем, не само како работодавач, туку и преку
соработки и инвестиции, како финансиски, така и материјални. Нашата
цел е да го поддржуваме идниот пораст на нашето работење
промовирајќи им го образованието по природни науки на младите. За
да ги постигне овие цели, „Џонсон Мети“ охрабрува за сите работи да се
направи програма за инвестирање во заедницата.
Нашата Група за политика за инвестирање во заедницата ги наведува
сите видови активности и примачи што ги поддржуваме и критериумите
што мора да се почитуваат за да не се во конфликт нашите
добронамерни напори и придонеси со пошироката политика на
„Џонсон Мети“ или да не го повредат нашиот углед.

Етички кодекс на „Џонсон Мети“
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Како вработено лице:
• можам да учествувам во програмата за инвестирање во заедницата на
мојата локација со тоа што ќе се пријавам како доброволец во
локалната заедница или во добротворна организација, или ќе
учествувам во активностите за собирање средства за добротворна цел
• водам сметка да ги следам принципите на Групата за инвестирање во
заедницата пред да се заложам за какво било инвестирање во
заедницата, вклучувајќи и добротворни донации
• не ја вклучувам „Џонсон Мети“ во граѓански или политички
активности во кои учествувам лично.

Инвестирање во
заедницата

Што би направиле ВИЕ?

П.
Добротворна организација во која учествувате станала партнер на
организација за образование по природни науки и планира саем за
природни науки во едно локално училиште. Сакате да се пријавите како
доброволец, но саемот за природни науки е во работен ден.
О.
Разговарајте со вашиот менаџер објаснувајќи го историјатот на
активноста, вашата желба да учествувате и побарајте негово/нејзино
одобрување да учествувате.
П.
„Џонсон Мети“ неодамна ја набавила вашата локација и нема програма
за инвестирање во заедницата. Вие сакате да и́ помогнете на „Џонсон
Мети“ да влијае врз вашата заедница.
О.
Разговарајте со вашиот менаџер и со Групата на корпоративна
комуникација за започнувањето програма. Во зависност од тоа колку
сакате да се вклучите, можеби ќе сакате да ве номинираат за „шампион
на заедницата“ за да имате улога на главна точка за контакт за
инвестирање во заедницата на вашата локација.

Основните вредности на „Џонсон Мети“ релевантни за
овој дел:
• здравството и безбедноста се нашиот приоритет
• интегритет
• слобода да се дејствува
• најдоброто од големото и малото

Повеќе помош и ресурси
• Група за политиката за инвестирање во заедницата
• Политика на „Џонсон Мети“ за доброволно инвестирање во
заедницата за Северна Америка
• Шампион на заедницата за бизнис-локацијата
• Група за односи со инвеститорите и корпоративна комуникација.
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