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Најбоље праксе у Грчкој на пољу одрживог
развоја и циљева одрживог развоја
Најбоља пракса бр. 1: Месец здравља, безбедности и животне
средине
ELVAL-HALCOR је водећа група компанија која се специјализовала за производњу,
прераду и маркетинг бакра, легура бакра и производа од цинка. Више од 75 година ова
група компанија има динамично комерцијално присуство на европском и глобалном
тржишту.
Компанија је имплементирала месец здравља и безбедности и сваке године спроводи ову
праксу, потврђујући да је управљање животном средином главни приоритет и
непоколебљив принцип за ELVAL.
Током овог месеца постоји интензиван програм обуке са информацијама чији је циљ
промена културе, подизање свести особља о питањима управљања заштитом животне
средине и питањима здравља и безбедности на раду. Током месеца здравља и безбедности
ова компанија спроводи продужени курс обуке како би осигурала свест о правилној примени
мера безбедности, превентивних мера у вези са професионалним ризиком и несрећама,
као и спречавања утицаја на животну средину. Поред тога, извршни чланови компаније и
стручњаци за ове секторе изводе презентације које се фокусирају на свест особља о
рециклирању, мудром управљању природним ресурсима и безбедном раду. Такође, на
радном месту и изван радног места, дистрибуира се штампани материјал о здрављу и
безбедности на раду и животној средини свим запосленима и сарадницима компаније. Теме
о којима се говори на курсевима обуке бирају се сваке године у зависности од захтева које
је потребно испунити. Штавише, важно је напоменути да компанија настоји да континуирано
информише и обавештава запослене о питањима заштите животне средине одржавајући
редовне обуке о управљању заштитом животне средине у вези са својим пословањем током
целе године (на пример, безбедно управљање сировинама и отпадом у животној средини).
ЦИЉНЕ АКТИВНОСТИ: Образовање и подизање свести запослених о питањима управљања
животном средином и здравља и безбедности на радном месту.
ЦИЉНА ГРУПА: Сви запослени и сарадници (запослени извођача радова који раде у
просторијама компаније).
ТРАЈАЊЕ: Један месец годишње. Међутим, компанија води релевантне курсеве обуке
током целе године.

