Comportamento

Compromisso

Objetivo

Política de Saúde, Segurança, Segurança
Patrimonial e do Meio Ambiente
A Aker Solutions promoverá operações seguras, confiáveis
e sustentáveis que atinjam nossa meta de zero
dano às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente
■

Acreditamos que todos os incidentes são evitáveis

■

Buscamos continuamente atingir a meta de zero dano às pessoas, ao meio ambiente e
ao patrimônio

■

Nosso foco está na saúde, segurança e bem-estar pessoal de nossos colaboradores e na
melhoria contínua do ambiente de trabalho

■

Garantiremos que os riscos à segurança de pessoas e patrimônio sejam gerenciados
com eficiência

■

Garantiremos a prevenção e controle de eventos, com potencial de liberar materiais e
energia perigosos, ao priorizar a segurança do processo

■

Conduziremos nossas operações por meio do uso eficiente de materiais e energia

■

Projetaremos produtos e serviços que não causem nenhum impacto ambiental indevido,
para que sejam seguros e eficientes no consumo de energia e recurso naturais

■

Trabalharemos com o nível correto de recursos para garantir que esta política seja
adequadamente implementada

■

Nosso compromisso é pessoal e assumimos a responsabilidade em priorizar nosso
próprio comportamento, o cuidado um com o outro e intervir, quando necessário

■

Adotamos uma abordagem sistemática e mensurável para a melhoria contínua da cultura
e desempenho de HSSE

■

Trabalhamos em estreita cooperação com a indústria para evoluir continuamente ao
longo da cadeia de valor

■

Trazemos conosco nossos altos padrões de HSSE onde quer que façamos negócios e
nos responsabilizamos mutuamente por eles

■

Comunicamos abertamente problemas e desempenho de HSSE, compartilhamos e
aprendemos com a indústria as melhores práticas e lições aprendidas

■

Incluímos o desempenho em HSSE na seleção, avaliação e recompensa da nossa
equipe

■

Integramos HSSE em todos os processos de negócios
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