الشركة المصرية إلنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين
Egyptian Propylene & Polypropylene Company

 Health, Safety and Environment Policy:

: سياسة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

The Management of Egyptian Propylene & Polypropylene (EPP)
recognizes its employees as the company’s most important assets. The
company has therefore committed to abide by a policy of Prevention /
Elimination of all undesirable incidents, which may result in loss of
lives / injuries to personal and damage to property, through the
company’s diverse operations.

تؤكد اإلدارة العليا بالشركة المصرية إلنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بأن العاملين هم
األصول األكثر أهمية بالشركة؛ وعلية فأن الشركة قد تعهدت بااللتزام بسياسة منع كافة أسباب
الحوادث الغير مرغوب فيها والتي قد ينتج عنها إصابات للعاملين أو خسائر في األرواح
 وتقديم منتجات،وممتلكات الشركة ومنع التلوث والحفاظ علي بيئة العمل والبيئة المحيطة
.آمنه وصديقة للبيئة خالل كافة العمليات االنتاجية

Continual improvements in occupational safety, health and Environment
performance will be achieved by abiding to set objectives, measuring
performance and communicating results.

إن التطوير المستمر في مستوي أداء السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سوف يتحقق
.من خالل االلتزام بوضع أهداف واضحة وقياس مدي مستوي تحقيقها ومشاركة تلك النتائج

Managements at all levels will be held accountable for the occupational
Safety, Health and Environment performance of the company.

سوف تتحمل اإلدارة جميع مسئولياتها عن تحقيق أهداف السالمة والصحة المهنية وحماية
.البيئة وتأمين بيئة العمل

EPP trusts in the successful implementation and continuous
development of our commitment requires comprehension and
acceptance to the following initiatives:

تؤمن الشركة المصرية إلنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بأن النجاح في التطبيق
:والتطوير المستمر لهذا االلتزام يحتاج الى فهم جيد و قبول كامل للمبادرات التالية

1. Integrate all business processes with Occupational Safety, Health
and Environment aspects.
2. Evaluate risk of occupational injuries/ illness and impact on
environment and execute action to eliminate/ reduce such risk.
3. Develop, implement and maintain a sustainable plan of OHSE-MS
encompassing the best occupational Safety, Health and
Environment practices at all workplaces.
4. Comply with all legal and industry requirements and constantly
update them
5. Design, adopt, operate and maintain technology, plants and other
facilities within the designated safety and environment criteria
throughout their working life.
6. Set clear annual OHSE objectives and milestones for
implementation and initiate periodic review for effectively
achieving them.
7. Evaluating contractors, and service providers and emphasis placed
on their obligation with OHSE requirements.
8. Preventing environmental risks, that negatively affect employees
and stakeholders; including pollution prevention, sustainable
resources usage, and to protect the surrounding environment.
9. Improve and implement environmental management system
(minimizing the usage - reuse - recycling); to improve the OHSEMS, and a commitment to continuously meet and exceed laws and
new standards, or any other new requirements, through inspection
and periodic review.
10. Commitment to providing safe working conditions; to prevent
work injuries and occupational diseases.
11. Commitment to consultation and participation of Workers.
12. Communicating OHSE policy to all employees, and engaging
them to commit to raising HSE awareness.
13. Apply this policy and make it available to all stakeholders and
interested parties.

 تنفيذ كافة االعمال بالشركة مع االمتثال لكل جوانب السالمة والصحة المهنية.1
.وحماية البيئة
 تقييم المخاطر لحماية العاملين من اإلصابات واألمراض المهنية والمؤثرات البيئية.2
.وتطبيق خطة إلزاله المخاطر أو تقليلها
 التطوير المستمر وتوثيق وتطبيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية وحماية.3
البيئة؛ مما يضمن القيام بكافة الممارسات واألعمال بدون أي مخاطر داخل جميع
.مواقع العمل
. التوافق مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى.4
 وجميع األنشطة بما يتوافق مع، تصميم وتشغيل وصيانة المعدات التكنولوجية.5
.معايير السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة طوال فترة عملها
 وضع أهداف سنوية واضحة للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة مع توضيح.6
.مواعيد تنفيذها وااللتزام بمراجعة تحقيق تلك االهداف دوريا
 تقييم مقدمي الخدمات والمقاولين والتشديد على االلتزام بمتطلبات السالمة والصحة.7
. المهنية والحفاظ على بيئة العمل
 منع المخاطر والمظاهر واآلثار البيئية التي تؤثر على صحة وسالمة جميع.8
 بما في ذلك من منع التلوث،العاملين واألطراف المعنية ذات العالقة وحماية البيئة
.واستخدام الموارد المستدامة وعدم اإلضرار بالبيئة المحيطة
) إعادة التدوير، إعادة االستخدام، تطبيق وتطوير نظم إدارة البيئة (تقليل االستخدام.9
 مع،لتحسين نظام إدارة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتأمين بيئة العمل
االلتزام بالتحسين المستمر لمطابقة أي معايير أو القوانين أو اية متطلبات اخري
.جديدة وذلك من خالل التفتيش والمراجعة الدورية
االلتزام بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل واالمراض.10
.المهنية
.االلتزام باالستشارات ومشاركة العاملين.11
 وااللتزام، توصيل سياسة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة لكافة العاملين.12
برفع الوعي الصحي والبيئي والمشاركة بين كافة العاملين وذلك من خالل
.التدريب
. تطبيق هذه السياسة وجعلها متاحة لكل اصحاب الشأن واالطراف المعنية بها.13
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