Honeywell
Směrnice pro trvale udržitelné příležitosti
Závazek společnosti Honeywell vůči zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí
Integrací problematiky ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí do všech sfér našich
podnikatelských aktivit chráníme své zaměstnance, komunitu i životní prostředí, dosahujeme trvale
udržitelného růstu a zvýšené produktivity, usilujeme o soulad se všemi platnými normami a vyvíjíme
technologie pro rozšíření trvale udržitelné kapacity v našem světě. Naše systémy řízení pro otázky
ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí odráží naše hodnoty a pomáhají nám k dosažení
našich obchodních cílů.
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Díky snaze předejít nemocem, zranění a znečištění chráníme bezpečnost a zdraví našich
zaměstnanců a minimalizujeme dopad našich činností na životní prostředí.
Aktivně propagujeme a rozvíjíme možnosti rozšiřování trvale udržitelné kapacity
navýšeným šetřením pohonných hmot, zlepšením bezpečnosti a omezením emisí
škodlivých látek.
Zavazujeme se řídit tímto závazkem vůči zdraví, bezpečnosti, životnímu prostředí a
zákonným požadavkům, kdekoliv působíme.
Náš závazek vůči zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí je součástí vývoje všech našich
produktů, postupů a služeb a je také součástí řízení životního cyklu našich produktů.
Naše systémy řízení zahrnují celosvětově uznávané normy, které chrání jak lidské zdraví,
tak životní prostředí v normálních i mimořádných situacích.
Odhalujeme, kontrolujeme a neustále se snažíme omezovat vypouštění škodlivých látek,
produkci odpadu a zbytečné využívání zdrojů a energie.
Spolu s investory jsme připraveni řídit se při práci v našich společnostech zákony,
nařízeními a směrnicemi, které slouží k ochraně veřejnosti.
Řídíme se vlastními přísnými pravidly společnosti v případech, kdy je místní právo méně
přísné.
Vedení naší společnosti i jednotliví zaměstnanci jsou v rámci svého postavení
odpovědní za naplňování našich závazků.
Pravidelně hodnotíme a měříme náš pokrok a snažíme se o průběžné zlepšování.

Toto jsou naše závazky ve vztahu ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí a k vytvoření trvale
udržitelné příležitosti kdekoliv působíme.
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