Aker Solutions deve promover
segurança, confiabilidade e operações
sustentáveis para atingir nosso objetivo
de zero dano a pessoas, bens e meio
ambiente

Compromisso
Acreditamos que todo e qualquer incidente
relacionado ao trabalho é evitável, através da
implementação de barreiras
Devemos nos esforçar continuamente para que zero
dano seja causado à pessoas, meio ambiente e
patrimônio por meio da colaboração de nossas
pessoas e também da cadeia de suprimentos
Devemos focar na saúde, segurança e bem-estar
pessoal de nossos colaboradores e melhorar
continuamente o ambiente de trabalho
Devemos garantir que o risco de segurança aos
funcionários e bens sejam efetivamente gerenciados
Devemos identificar e monitorar riscos de acidentes
graves em nossas atividades, entregas e
operações, com foco na segurança do processo
Devemos conduzir nossas operações através do uso
eficiente de materiais e energia
Devemos projetar produtos e serviços para que não
causem impacto ambiental indevido, sejam seguros e
eficientes no consumo de energia e recursos naturais
Devemos fornecer o nível correto de recursos para
garantir que esta política seja efetivamente implementada

Comportamento
Somos pessoalmente comprometidos com HSSE e assumimos
responsabilidade individual focando em nosso próprio
comportamento, cuidando um do outro e intervindo quando
necessário
Aplicamos uma abordagem sistemática e mensurável para
melhorar continuamente a cultura e o desempenho HSSE
Facilitamos a participação, ouvimos nossos colaboradores e
cooperamos ativamente com a indústria para melhorar
continuamente nossos processos e evoluir em toda cadeia de
valor
Trazemos conosco nossos altos padrões de HSSE onde quer
que façamos negócios e por eles nos responsabilizamos
mutuamente
Comunicamos abertamente os problemas e o desempenho de
HSSE, compartilhamos e aprendemos com as melhores práticas e
lições aprendidas
Incluímos o desempenho de HSSE na seleção,
avaliação e recompensa de nossa equipe
Integramos HSSE em todos os processos de negócios
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