GLOBAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI POLITIKASI

GLOBAL
HEALTH & SAFETY
POLICY

DHL Freight, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim ilkelerine uymayı
taahhüt eder1.
İşle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemenin yanı sıra İSG performansımızı
proaktif olarak iyileştirerek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamaya
çalışıyoruz.
Freight Yönetim Kurulu (FMB) sağlık ve güvenlik sorumluluklarını son derece ciddiye alır. FREIGHT
2025 Stratejimize entegre olarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak Çalışan Deneyimini daha
da iyileştirmeye öncelik veriyoruz.
Hat yönetim ekipleri ve fonksiyonel liderleri aracılığıyla, stratejilerimizin, programlarımızın ve
görevlerimizin tutarlı bir şekilde yürütülmesine bağlılığımızı :
nn

Günlük işlerimizde sağlık ve güvenlik liderliğini üstlenme sorumluluğunu alarak,

nn

Yaralanma ve hastalıkları azaltmak için iş faaliyetlerimizdeki riskleri değerlendirerek ve
yöneterek,

nn

Operasyonel lokasyonlar için yasal gereklilikler ve endüstri normları ile uyumlu, minimum
performans standartlarını ve temel güvenlik kurallarını oluşturarak,

nn

Uygun düzeltici ve/veya önleyici faaliyete olanak sağlayan açık raporlama ve kök neden analizi
yoluyla yaşanan kazalardan ve ramak kala olaylardan öğrenerek,

nn

Kapsayıcı ve proaktif bir güvenlik kültürü oluşturarak güvenli olmayan davranışları ve koşulları
ortadan kaldırarak,

nn

En iyi uygulamaları ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için personelimiz, yüklenicilerimiz ve
müşterilerimizle birlikte çalışarak,

nn

Spesifik DPDHL KPI tanımlarıyla tutarlı Kişi KPI‘larını yakalamak ve raporlamak için bir süreç
oluşturarak,

nn

Operasyonel lokasyonlarda ve kapsamlı DPDHL KPI raporları dahilinde sağlık ve güvenlik
performansının denetlenmesini, izlenmesini ve gözden geçirilmesini sağlayarak açıkça
gösteriyoruz.

Biz herkesin temel güvenlik kurallarımıza ve prosedürlerimize uymasını ve çalışma ortamında
HEPİMİZİN sağlıklı ve güvenli kalması için aktif katılımını bekliyoruz.
Bu politika, DHL Freight ve bağlı kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren tüm ülkeler, iş birimleri
ve sahalar için geçerlidir. Politikamız, üst yönetimin düzenli gözen geçirmesine tabidir.
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1
ISO 45001‘de açıklanan sağlık ve güvenlik yönetimi ilkeleri: sağlık ve güvenlik risk yönetimi yaklaşımı; liderlik;
çalışanların katılımı; Iyileştirme; kanıta dayalı karar verme; ilişki yönetimi
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