NOSSOS PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS

SAÚDE E
SEGURANÇA
Nosso objetivo é ‘ dano zero’. A saúde e segurança de nossos funcionários, fornecedores,
terceiros e parceiros comerciais é fundamental. Por isso, estamos empenhados em construir
uma cultura de segurança na empresa, cujo valor da segurança esteja incorporado em todos
os níveis da força de trabalho.

Acreditamos que um ambiente de trabalho seguro e saudável é um direito
humano básico, reconhecido por leis nacionais e internacionais, como as
Convenções das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Logo, a Trafigura está empenhada nestas operações e atividades,
em cumprimento com as leis relevantes de saúde e segurança nacionais
e internacionais.
1. Disponibilizaremos um local de trabalho seguro e saudável a todos os
funcionários, terceiros e visitantes.
2. Identificaremos perigos, riscos e condições e comportamentos inseguros.
Caso não seja possível eliminá-los, serão devidamente minimizados.
3. Manteremos sistemas adequados de gestão de saúde e segurança que:
a. Identifiquem, avaliem e minimizem riscos de trabalho até o nível
mínimo razoavelmente praticável;
b. Exijam a participação e a investigação de acidentes, incidentes, doenças
e quase-acidentes de trabalho; manutenção de registros; determinação
da raiz do problema e fatores contributivos; e tomem medidas de
correção para evitar ou minimizar sua reincidência;
c. Permitam a administração e a comunicação robustas do desempenho
da gestão de saúde e segurança;

TENHA CUIDADO

d. Exijam que o planejamento, a concepção e a operação de todas as
nossas instalações ou operações abordem e incluam explicitamente
normas, procedimentos e processos de saúde e segurança;
e. Autorizem todos os colaboradores a interromperem o trabalho ou
qualquer operação, caso considerem inaceitáveis os riscos e os perigos
para a saúde e segurança;
f. Forneçam a funcionários e visitantes equipamentos de proteção
individual (EPI) adequados e sem custo e garantam o treinamento
dos usuários;
g. Disponibilizem água potável, instalações sanitárias e instalações de
primeiros socorros nos locais de trabalho, quando viável;
h. Disponibilizem medidas para a preparação e resposta eficientes a crises,
emergências e acidentes;
i. Determinem a evolução, avaliem periodicamente o desempenho e ajam
com base nos resultados destas avaliações; e
j. Garantam que são disponibilizados funcionários competentes e
recursos suficientes para implementar estes princípios.

ESTEJA ATENTO
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