
Making our world more productive

Stefna í heilsu-, öryggis- og umhverfismálum.

Markmið okkar

Hjá Linde leggjum við áherslu á að sjá til þess að enginn hljóti skaða af gjörðum okkar, hvort sem 
þær snerta fólk, umhverfið eða samfélögin þar sem við rekum starfsemi okkar.

Gildi okkar og skuldbindingar

⎯ Öryggismál og ábyrgð gagnvart umhverfinu eru grunngildi Linde og innbyggð í alla okkar   
     starfsemi. 
⎯ Fylgni við gildandi lög, reglugerðir og stefnumál Linde er undirstaða vinnu starfsfólks okkar,
     verktaka, birgja og samstarfsaðila fyrir okkar hönd.
⎯ Við höfum tileinkað okkur ábyrgð hvað varðar heilsu-, öryggis- og umhverfismál sem er bæði sýnileg,
  leiðandi og gegnumgangandi í öllu fyrirtækinu.
⎯ Við eigum í nánu samstarfi við aðila og fagfélög á okkar iðnaðarsviði til að halda áfram stöðugri þróun í

öruggri meðferð fyrir vörur okkar og uppsetningu búnaðar.

Öryggisreglurnar okkar

Hjá Linde trúum við því að:

1. koma megi í veg fyrir öll slysatilvik og meiðsli.
2. yfirmenn beri ábyrgð á heilsu-, öryggis- og umhverfismálum.
3. við berum ábyrgð á okkar eigin öryggi og annarra í kringum okkur.
4. starfsfólki okkar og verktökum beri skylda til að stöðva vinnu eða neita að vinna verk ef ekki er hægt að
5. sinna því á öruggan hátt.
6. nauðsynlegt sé að tilkynna öll atvik í tengslum við heilsu-, öryggis- og umhverfismál og læra af þeim.
7. skuldbindingar okkar og viðleitni í öryggismálum muni skila árangri.
8. öryggi í öllum athöfnum eigi að vera skilyrði í ráðningarsamningum okkar og samningum við birgja.

Við væntum þess að starfsfólk okkar, verktakar og samstarfsaðilar fagni þessum reglum og tileinki sér þær 
í öllum sínum störfum.

Þessi stefna er órjúfanlegur hluti af viðskiptastefnu Linde. Stjórnarnefndin og stjórnendur Linde á 
heimsvísu skuldbinda sig til að innleiða þessa stefnu í heilsu-, öryggis- og umhverfismálum að fullu.
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