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 de apoio ao cliente extraordinários e da excelência
operacional. Em suma, pretendemos "Incentivar as PESSOAS CERTAS a fazer a COISA CERTA do
modo ADEQUADO". A saúde e a segurança estão incorporadas neste objectivo e ocupam o primeiro
lugar da nossa lista de Compromissos para com colaboradores e clientes; 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 práticas 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
segurança e saúde

Estamos empenhados em estabelecer procedimentos consistentes de saúde e segurança em toda a
empresa, com indicadores chave de desempenho comuns e sistemas de gestão eficazes.
Todos os negócios divulgarão, junto dos colaboradores, a sua própria declaração de política de saúde e
segurança, reflectindo a política deste Grupo, a qual é avaliada anualmente. Tal declaração deve incluir
a descrição das provisões em vigor no negócio no que respeita à garantia da conformidade com a
legislação local, os requisitos de gestão da saúde e segurança do Grupo e os requisitos de saúde e
segurança dos próprios clientes.
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 práticas de segurança no trabalho e cooperar totalmente com os
gestores no que respeita a qualquer assunto relativo a saúde e segurança.
Para mim, nada é mais importante do que garantir que todos vão para casa em segurança.

Andy Ransom
Director executivo
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