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Mondiaal beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid
Visie
Het leveren van producten en diensten aan onze klanten, zonder enige schade aan mensen en het milieu

Mondiaal beleid
Tyco zet zich in om haar producten te produceren en diensten aan klanten te leveren op een veilige, verantwoorde wijze die
respect toont voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en derden werkend voor Tyco, onze klanten,
aandeelhouders en de gemeenschappen waarin wij actief zijn en het milieu. Tyco gelooft in het bevorderen van een werkplek
waar het beschermen van onze mensen en het milieu de manier is waarop w'rj zaken doen. Alle werknemers van Tyco, alsmede
aannemers zijn verantwoordelijk voor het begrijpen, bevorderen en uitvoeren van dit beleid en de bijbehorende bedrijfsprincipes.

Bedrijfsprincipes
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We hechten boven alles waarde aan het menselijk leven en beheren risico's vanuit dat beginsel.
We geloven dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden en ondernemen praktische stappen om te voorkomen dat
onze bedrijfsactiviteiten aanleiding geven tot risico's en schadelijke gevolgen voor het milieu. We doen dit door middel
van het identificeren, evalueren en controleren van risico's.
We houden toezicht op de doeltreffendheid van onze controles en brengen, indien nodig, correcties aan.
We voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende milieu, gezondheid en veiligheid en verdere eisen.,
en wij stellen strengere normen vast waar onaanvaardbare risico's worden geïdentificeerd.
We streven er continu naar om onze veiligheid-, gezondheid- en milieuprocessen en -systemen te verbeteren om naar
onze visie van Geen enkele schade aan mensen en het milieu toe te werken.
We stellen doelen, plannen en prestatiemaatstaven vast en herzien en rapporteren regelmatig onze voortgang op een
open en transparante manier en verhelpen eventuele gebreken wanneer deze bemerkt worden.
Elke manager, supervisor en werknemer is verantwoordelijk voor onze veiligheid-, gezondheid- en milieuprestaties en
wij zijn van mening dat iedereen verantwoordelijk is voor zijnlhaar eigen gedrag en prestaties ter ondersteuning van
onze veiligheid-, gezondheid- en milieuprincipes.
We streven ernaar om onze producten zo te ontwerpen dat schade aan mens en milieu wordt voorkomen tijdens het
ontwerp en de productie, het gebruik, het recyclen of verwijderen ervan -- en we leveren onze diensten vanuit datzelfde
beginsel.

We streven ernaar duuzame groei en zakelijk succes te bereiken door het besparen van energie, water

en

grondstoffen, met behulp van recycling en het verminderen van afual.
We helpen onze klanten en leveranciers om hun EHS-programma's en prestaties te verbeteren.
We zijn constructieve leden van de gemeenschappen waarin wij actief zijn en werken met hen samen om veiligheid-,
gezondheid- en milieudoelstellingen waar beide partijen baat bij hebben, te bevorderen.
We investeren in de nodige middelen om onze visie 'Zero Harm' voor mensen en milieu te ondersteunen.
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Onze handtekeningen tonen onze persoonlijke betrokkenheid bij het hierboven beschreven mondiale beleid.
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