Política de saúde e segurança
Para a Rentokil Initial, não existe nada mais importante do que garantir que "Todos vão para casa em
segurança" no final do respectivo dia de trabalho. Os nossos colaboradores, familiares e clientes
confiam neste compromisso. A saúde e a segurança serão sempre a nossa prioridade e, neste
domínio, não podem existir cedências.
Os nossos colegas contribuem de forma crucial para o objectivo de proporcionar um crescimento rentável
através da prestação de serviços extraordinários de apoio ao cliente e da excelência operacional. Em
síntese, pretendemos "Incentivar as PESSOAS CERTAS a fazer as COISAS CERTAS da FORMA CERTA".
A saúde e a segurança estão incorporadas neste objectivo e ocupam o primeiro lugar da nossa lista de
Compromissos para com colaboradores e clientes, que são a estrutura da cultura da empresa.
Garantiremos que:


Os nossos líderes exercem uma liderança visível em termos de segurança e colaboram com os
colegas para incutir comportamentos seguros e criar uma forte cultura de segurança;



Os colaboradores têm as ferramentas e formação necessárias para o desempenho do seu trabalho
de forma segura e estão habilitados a tomar sempre as decisões correctas no que respeita à sua
segurança;



Todos os riscos de saúde e segurança são compreendidos, avaliados e controlados ao adoptar as
melhores prácticas em todos os procedimentos de trabalho;



O desempenho relativo à saúde e segurança é frequentemente monitorizado, avaliado e
comunicado a todos;



Agimos sobre o que aprendemos de modo a melhorar de forma contínua o desempenho relativo à
saúde e segurança.

Estamos empenhados em estabelecer procedimentos consistentes de saúde e segurança, com indicadores
chave de desempenho comuns e sistemas de gestão eficazes. O nosso objectivo é promover uma cultura
de saúde e segurança e reduzir a ocorrência de incidentes sérios através do nosso compromisso com a
saúde e segurança em todos os serviços.


A Avaliação da Conformidade Legal com recurso a ferramentas de constante actualização do
estado da legislação, seguida de auditorias aos processos, no que respeita à saúde e segurança no
trabalho, é actualizada anualmente.



A constante revisão de instalações e equipamentos, com atenção às melhores prácticas de saúde e
segurança no trabalho e aos requisitos específicos do grupo e dos nossos clientes.



Chefes de Serviço (s) e Supervisores de Serviço (s) são responsáveis por:
o Assegurar que os colegas trabalham e apresentam um comportamento seguro e identificar
os actos e comportamentos não seguros, contribuindo como agente activo de mudança;
o Assegurar que os colegas tenham a formação adequada, equipamentos e EPI para
trabalhar de forma segura.



Os riscos associados à realização das nossas actividades serão avaliados, registados e controlados
a um nível aceitável de risco e capaz de reduzir o potencial para acidentes.

SIG/AD_09_ED003_Rev02



A performance em saúde e segurança é monitorizada e revista regularmente. A saúde e a
segurança abordar-se-ão em agenda em todas as reuniões de negócios e haverá consulta e
comunicação activa e aberta entre todos os nossos colegas.



Todos os acidentes e situações de quase acidente serão reportados e investigados e todas as
lições serão usadas para tomar acções correctivas para prevenir recorrências.



Trabalhar-se-á constantemente para obter constante revisão, com subsequentes alterações que nos
levem sempre a introduzir as melhores prácticas de saúde e segurança no trabalho.

Por fim, recordamos aos colaboradores que têm uma responsabilidade pessoal pela própria saúde e
segurança, assim como pelas de outras pessoas afectadas pelo seu trabalho e pelas suas decisões. Os
colaboradores devem seguir as prácticas de segurança no trabalho e cooperar totalmente com os gestores
no que respeita a qualquer assunto relativo a saúde e segurança.
Nada é mais importante do que garantir que todos vão para casa em segurança.

Rogério Santos
General Manager
Rentokil Initial Portugal
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