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Güvenlik, Mauser Packaging Solutions’da bir öncelikten daha fazlasıdır - temel bir değerdir ve kültürümüzün 
ayrılmaz bir parçasıdır. İş gücümüzün güvenliğini ve sağlığını korumak, yaptığımız işin temelini oluşturur.  
 
Güvenlik arayışımızda kararlıyız, her çalışanın her gün işten eve güvenli ve sağlıklı gitmesini istiyoruz. Bu 
taahhüt, üçüncü taraf yüklenicileri ve etkinlik gösterdiğimiz yerel toplulukları da kapsar. Sıfır yaralanma hedefimiz 
için çalışmayı asla bırakmamalıyız. 
 
Tüm çalışanlarımız, işin içeriği ne olursa olsun güvenli çalışma sorumluluğuna sahiptir. Tüm 
tesislerimizden ve çalışanlarımızdan şunları bekliyoruz: 
 

• Geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve kurumsal ilkelere uyulması; 
• Hem işte hem de iş dışında yaralanmaları önlemek için koruyucu ve önleyici şekilde güvenli davranışlar 

için sorumluluk alınması; 

• Bilgili, ilgili ve hesap verebilir güvenlik yaklaşımlarını teşvik etmek için tesise özgü sağlık ve güvenlik 
programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesinde yer alınması.  

 
Mauser Packaging Solutions’ta liderlik tanımı:  
 

• Güvenli olmayan davranışlara hemen müdahale eder; güvenlik sorunlarını hemen düzeltir;  

• Rutin izleme, değerlendirme ve denetim etkinliği yoluyla emniyet performansını izler; nitelikli uzmanlardan 
oluşan EHS ekibimiz, süreçlerimizi düzenli olarak denetleyecek ve tüm operasyonlarımızda en iyi 
uygulamaları ve öğrenilen dersleri paylaşacaktır; 

• Tüm çalışanların, tesislerin ve çevredeki toplulukların eşit şekilde korunmasını sağlamaya yardımcı 
olacak politikalar ve programlar oluşturur; 

• Programın etkinliğini destekler ve bu alanlarda sürekli iyileştirmeyi özendiren önleyici sistemleri ve 
kurumsal standartları sürdürmek için araçlar ve eğitim uygular. 

 
Olayın potansiyelini anlamak için yaralanması olmayanlar da dahil olmak üzere tüm olaylara bakmak için süreçler 
uyguladık. Bu süreci uygulayarak, daha ciddi bir sonuç potansiyeli olan herhangi bir olaydan ders çıkarmaya 
çalışıyoruz. Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin kendilerini ve iş arkadaşlarını daha iyi nasıl koruyacaklarını 
öğrenebilmeleri için bulgularımızın sonuçlarını geniş ölçüde kuruluşumuzla paylaşıyoruz. 
 
Güvenlik, Mauser Packaging Solutions’ın en önemli önceliğidir. 
 
 

 
Mark Burgess 
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Not: Bu küresel politika kapsamına giren Çevre, Enerji ve Kalite Politikaları organizasyonun iş birimi seviyesinde tutulur.  


