policy för miljö, hälsa och säkerhet
På SPX FLOW, Inc. åtar vi oss att bedriva vår globala verksamhet på ett sätt som återspeglar högsta möjliga standard när det gäller
affärsetik och integritet och uppfyller eller överträffar miljö, hälso- och säkerhetskrav enligt gällande lagar och förordningar. Vi strävar
kontinuerligt efter att bli bättre när det gäller att upprätta och stå i förbindelse med effektiva ledningssystem som hjälper oss att skydda
våra miljö, hälso- och säkerhetsintressen.
Direktören för miljö, hälsa och säkerhet på SPX FLOW ansvarar för att följa dessa riktlinjer och praxis. Ansvaret för daglig efterlevnad
ligger hos varje verksamhetsområde. Våra chefer och medarbetare delar ansvaret med att följa våra miljö, hälso- och säkerhetsriktlinjer
och praxis och tillämpa dem i arbetet.
På SPX FLOW engagerar vi oss i:

vår personal

våra aktieägare

Genom att sträva efter att minska användningen av naturresurser,
konsumera mindre energi, minska avfallet, minska användningen
av förpackningsmaterial och producera energieffektiva, hållbara
och återvinningsbara produkter.

Genom att regelbundet utvärdera våra miljö, hälso- och
säkerhetsrisker och hantera dessa risker på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att kommunicera och ge adekvat utbildning och lämpliga
resurser för att ta itu med miljöfrågor, säkerställa regelefterlevnad,
skydda miljön och utföra våra uppgifter på ett säkert sätt.

våra verksamheter
Genom att sträva efter att minska användningen av jungfruliga
material, konsumera mindre energi, minska avfallet, minska
användningen av förpackningsmaterial och producera
energieffektiva, hållbara och återvinningsbara produkter.
Genom att införliva miljö, hälso- och säkerhetsfaktorer i vårt
strategiska beslutsfattande och vår planeringsprocess och
genom att proaktivt utveckla och främja innovativa processer så
att vi kan bli framstående inom området hälsa och säkerhet.

Genom att göra utvärderingar för att granska efterlevnadsoch ansvarsfrågor, i samband med nuvarande och historiska
affärstransaktioner och verksamheter, och ställa de erforderliga
resurserna till förfogande för att ta itu med dessa problem.

våra leverantörer och entreprenörer
Genom att samarbeta med våra leverantörer och entreprenörer
för att se till att de uppvisar tillräckligt engagemang i miljö, hälsooch säkerhetsfrågor.

tillsynsmyndigheter
Genom att arbeta tillsammans med alla tillsynsmyndigheter i vår
gemensamma strävan att skydda våra anställda, folkhälsan och
miljön.

våra kunder
Genom att tillhandahålla produkter som, när de används på ett
korrekt sätt, är miljömässigt säkra och uppfyller eller överträffar
de gällande normerna.
Genom att sträva efter att ständigt förbättra våra produkter med
avseende på miljö, hälsa och säkerhet.
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