
 
 

 

 

Política Global de Saúde e Segurança 

 

A Mauser Packaging Solutions tem como objetivo proporcionar um ambiente seguro e saudável para todos aqueles 

que trabalham para e com a nossa empresa. 

A segurança é um empreendimento cooperativo que exige uma consciência de segurança sempre presente por 

parte de cada funcionário. Apenas através de esforços cooperativos que uma cultura de segurança que é do 

melhor interesse de todos pode ser estabelecida e preservada.  

Na Mauser Packaging Solutions, espera-se que todas as instalações e funcionários:  

• Cumpram todas as leis, regulamentos, padrões/melhores práticas do setor e política corporativa aplicáveis;  

• Assumam a responsabilidade de forma proativa por comportamentos seguros para evitar acidentes e 

lesões no trabalho e quando ausentes;  

• Integrem de forma eficaz a saúde e a segurança em todas as decisões de negócios essenciais, incluindo o 

desenvolvimento, produção, armazenamento, distribuição e suporte de todos os produtos e serviços;  

• Envolvam-se no desenvolvimento, implementação e melhoria contínua de programas de saúde e segurança 

específicos do local para promover culturas de segurança informadas, engajadas e responsáveis.  

Na Mauser Packaging Solutions, a liderança vai: 

• Responder imediatamente a comportamentos inseguros;  

• Acompanhar o desempenho de segurança através de atividades de monitoramento, avaliação e auditoria 

de rotina; 

• Estabelecer políticas e programas para ajudar a garantir que todos os funcionários, instalações e 

comunidades vizinhas sejam igualmente protegidos, independentemente da região ou jurisdição; 

• Implementar e manter sistemas proativos e padrões corporativos que promovem a melhoria contínua 

nessas áreas; e  

• Fornecer ferramentas e treinamento necessários para apoiar a eficácia do programa.   

Esta política está sendo distribuída em toda a Mauser Packaging Solutions. Espera-se que a liderança em todos os 

níveis e todas as instalações assumam a responsabilidade pela sua implementação e conformidade.  

Continuamos a nos esforçar pela excelência em todos os aspectos da saúde e segurança para fazer todos os dias 

um dia seguro. 
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Observação:políticas ambientais e de energia e qualidade, que se enquadrem nesta política global; são mantidas no nível da unidade de negócios da 

organização. 


