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UGI East
FOCUS pe GPL

DEZVOLTARE dincolo de GPL

CREȘTERE dincolo de așteptări

UGI East Group, regiune a UGI International deservește în principal piețele de GPL din 5 țări din Europa de Est,
operând sub 2 mărci distincte: FLAGA (Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România) și AmeriGas Polska (Polonia).
Sănătatea angajaților, Siguranța la locul de muncă, Securitatea bunurilor și a produselor și protecția mediului sunt
valorile esențiale ale UGI East Group. Prin modul de derulare a activității asigurăm:
▪

Îmbunătățirea continuă a siguranței profesionale și a industriei pentru a preveni accidentele la locul de
muncă, accidentele majore, accidentele rutiere, bolile profesionale și incidentele potențiale,

▪

Reducerea riscurilor asociate afacerilor la cel mai mic nivel posibil;

▪

Desfășurarea activităților dovedind respect față de parteneri, vecini și mediu.

Ne ambiționăm să avem ZERO incidente grave pentru oameni, mediu, bunuri sau reputație prin:
▪

Respectarea strictă a cerințelor LEGALE aplicabile și a cerințelor IMS (Sistemului de Management
Industrial) ale UGI International,

▪

Promovarea UNEI CULTURI DE SIGURANȚĂ PROACTIVE, a unor PRACTICI SIGURE și utilizarea
ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE de către angajați, contractanți, clienți și partenerii de
afaceri,

▪

Dezvoltarea CALIFICĂRILOR PERSONALULUI, creșterea CONȘTIENTIZĂRII și ANGAJAMENTULUI în
consultare și participare, precum și a RESPONSABILITĂȚII PERSONALE pentru prevenirea accidentelor la
locul de muncă și a accidentelor majore în depozitele GPL,

▪

IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI A PERICOLELOR SEMNIFICATIVE în cadrul activităților industriale ale
companiei, inclusiv riscurile profesionale și cele legate de siguranța proceselor

▪

INVESTIGAREA tuturor ACCIDENTELOR și a potențialelor accidente legate atât de siguranța proceselor,
cât și siguranța ocupațională și dezvoltarea și executarea unui PLAN DE MĂSURI CORECTIVE structurat;

▪

STABILIREA și MONITORIZAREA OBIECTIVELOR și PERFORMANȚELOR pentru a măsura eficacitatea
sistemelor de management.

▪

EVALUAREA NECESITĂȚILOR Sistemului de management, alocarea RESURSELOR, luarea DECIZIILOR
și întreprinderea ACȚIUNILOR necesare.

Această politică face obiectul unei revizuiri periodice, convenită și comunicată tuturor angajaților UGI East Group
pentru a-și consolida contribuția individuală la crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos.
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