TOEGANG TOT DIT DOCUMENT BUITEN DE PRIMAIRE ELEKTRONISCHE BRON IS ONGECONTROLEERD, TENZIJ GESTEMPELD, GEPARAFEERD EN GEDATEERD. DIT
DOCUMENT IS VERTROUWELIJK. DOOR DEZE INFORMATIE TE ACCEPTEREN, GAAT DE LENER ERMEE AKKOORD DAT DEZE NIET ZAL WORDEN GEBRUIKT VOOR ENIG
ANDER DOEL DAN WAARVOOR DEZE
WORDT UITGELEEND.

Algemeen beleid betreffende milieu/gezondheid en veiligheid op de
werkplek
Hyster-Yale Group, Inc. (HYG) beschouwt milieubescherming, gezondheid en veiligheid op de
werkplek (M/GVW) en locatiebeveiliging als van wezenlijk belang voor onze medewerkers bij onze
activiteiten. Ons beleid betreffende M/GVW is:


Voor effectief M/GVW-beheer zorgen die passend is voor het doel en de context van de
organisatie, waaronder de aard, schaal en M/GVW-impact van zijn activiteiten, producten en
diensten, gebruikmakend van de beste beschikbare controles en procedures die zowel
technisch bewezen als economisch haalbaar zijn;



Streven naar een werkplek zonder gevaren of omstandigheden die het risico op ziekte of
letsel bij medewerkers vergroten ;



Een raamwerk bieden voor het stellen van M/GVW-doelen;



Waar mogelijk het gebruik van duurzame middelen bevorderen, naast preventie of beperking
van negatieve milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten en andere specifieke inspanningen
met betrekking tot het doel en de context van de organisatie;



Ons ertoe verbinden aan onze nalevingsverplichtingen te voldoen en waar mogelijk “verder te
gaan dan nalevingsverplichtingen”, wat een gemeenschappelijke noemer is van vrijwillige
bestuurlijke partnerschappen en rentmeesterschap met betrekking tot M/GVW-voorschriften
en andere specifieke verplichtingen ten opzichte van het doel en de context van de
organisatie;



Ons ertoe verbinden een M/GVW-beheersysteem te onderhouden om voor voortdurende
verbeteringen en grotere M/GVW-prestaties te zorgen;



De wijze waarop de producten en diensten van HYG worden ontworpen, geproduceerd,
gedistribueerd, geconsumeerd en verwijderd te controleren of beïnvloeden door middel van
een levenscyclusperspectief dat kan voorkomen of beperken dat milieueffecten onbedoeld
verschuiven naar elders in de levenscyclus;



Streven naar financiële en operationele voordelen die kunnen voortvloeien uit het
implementeren van goede M/GVW-alternatieven die de marktpositie van de organisatie
versterken; en



Beheren van dit M/GVW-beleid als gedocumenteerde informatie die binnen de organisatie
wordt gecommuniceerd en op verzoek beschikbaar wordt gesteld aan relevante
geïnteresseerden.
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