شركة الـمالح للتوكيالت المالحية

NAVIGATOR SHIPPING CO

سياسـة الصحة و السالمة و االمن و البيئة
15-01-2020
Page 1 of 1

Effective Date
Page No.

NSC-L1-03
00

Document No.
Revision No.

تحتل مسائل الصحة والسالمة واألمن والبيئة أولويات شركة المالح للتوكيالت المالحية ,
العاملين بها و مندوبي الشركة بالموانئ االلتزام باالتي:
 توفير ظروف عمل آمنة وصحية
 المحافظة على أصول الشركة
 حماية البيئة

و على الشركة و جميع

ومن اجل تحقيق هذه األهداف تسعى شركة المالح للتوكيالت المالحية لضمان اآلتي:









على الشركة توفير بيئة عمل امنة و صحية لجميع الموظفين و جميع التدابير الوقائية و االجهزة و المعدات و المالبس
,
يتحمل العاملين في شركة المالح للتوكيالت المالحية المسؤولية التامة تجاه تدابير الصحة والسالمة واألمن والبيئة ,
و لهم الصالحية الكاملة بوقف أي عمل يشكل من وجهة نظرهم تهديدا للصحة والسالمة واألمن والبيئة .وعليه فمن
واجبهم التدخل فورا إذا وجد أي نشاط ال يلتزم بمعايير السالمة والصحة واألمن والبيئة المعمول بها .
تعتبر اإلدارة المباشرة مسئولة عن مستوى األداء في مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة ,ويتعين على كل فرد
أن يبذل قصارى جهده لضمان خلو مكان العمل من أي حوادث ضد قواعد الصحة والسالمة واألمن والبيئة او تعرقل
ممارسات العمل الروتنية .
تعد مسائل الصحة والسالمة واألمن والبيئة جزءا ال يتجزأ ألداء وتقييم الموظفين والمندوبين.
تلتزم الشركة بتفيذ الخطط التدريبية و التوعوية لجميع العاملين بها بكافة قوانين الصحة و السالمة و االمن و البيئة .
تلتزم شررررررر كة المالح للتوكيالت المالح ية ب كافة القوانين واللوائح التنف يذ ية المحل ية والدول ية ذات العالقة بأمور
السالمة واألمن والبيئة .مثل تعليمات و ارشادات سلطة العلم المحلية و المدونة الدولية ألمن السفن والموانئ ()ISPS
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Health, safety, security and environment issues are the priorities of NSC,
the company and all its employees and representatives in the ports must comply
with the following:
 Provide safe and healthy working conditions.
 Maintaining the company's assets.
 environment protection
In order to achieve these obligations, NSC undertakes the following:
 The company must provide a safe and healthy work environment
for all employees and all preventive measures, equipment and clothing,
 The employees of NSC take full responsibility for health, safety, security
and environmental measures on work, and they have full authority to stop any
work that, in their view, constitutes a threat to health, safety, security and the
environment. Accordingly, it is their duty to intervene immediately if there
is any activity that does not comply with the safety, health, security
and environment standards.
 The direct management is responsible for the level of performance in the field
of health, safety, security and the environment, and everyone must do his best
to ensure that the workplace is free from any accidents that against health,
safety, security and environment rules, or disturb routine work practices.
 Health, safety, security and environmental issues are an integral part of the
performance and evaluation of staff and delegates
 The company is committed to implementing training and awareness plans for
all its employees in all health, safety, security and environment laws.
 NSC complies with all local and international laws and executive regulations
related to safety, security and environment matters. Such as the instructions
and guidelines of the local flag authority and the International Ship and Ports
Security Code (ISPS)
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