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Política de Saúde e Segurança Ocupacional
O sucesso da Höganäs é criado pelas pessoas e pela cultura da nossa empresa. O
compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho onde as pessoas possam crescer e se
desenvolver e, ao mesmo tempo, onde minimizamos os perigos nos locais de trabalho em
relação a exposição a substâncias nocivas e ao estresse, permeia toda a organização. Nosso
ponto de vista é que todos os acidentes e doenças relacionados ao trabalho podem ser
evitados.
Nossa política é simples: Nós trabalhamos com segurança ou simplesmente não
trabalhamos.
Para a Höganäs, como empregador, isso se traduz em priorizar um ambiente de trabalho sadio,
o que inclui oferecer os recursos necessários e permanecer em contato com os representantes
dos colaboradores.
Para os gestores da Höganäs, isso significa o compromisso com a manutenção de uma
organização eficiente e de formas sistemáticas de trabalhar. Nossos gestores lideram ao
estarem presentes e envolvidos, dando o exemplo e incentivando a abertura e o apoio a boas
práticas e iniciativas.
Todos nós contribuímos para um ambiente de trabalho seguro, saudável e criativo, onde
seguimos regras de segurança, procedimentos internos e práticas.
Nós criamos e seguimos regras claras e sistemas eficientes
Nós aplicamos as formas de trabalho acordadas e seguimos sempre as regras de
segurança. Realizamos avaliações proativamente para reduzir riscos e minimizar fatores de
estresse. Relatamos e aprendemos com os erros sem culpar os outros. Cada risco
identificado oferece uma oportunidade de melhorar não apenas a segurança, mas também
nossa saúde e bem-estar.
Acompanhamos sistematicamente a exposição de nossos funcionários no local de trabalho,
controlamos a segurança física e avaliamos os riscos relacionados ao estresse, com o
intuito de trabalhar com melhorias contínuas.
Nós temos as habilidades necessárias
Temos programas de treinamento que garantem que nossos colaboradores em todas as
funções tenham as habilidades certas para gerenciar riscos e trabalhar em segurança. Isso
inclui a capacidade de parar e pedir ajuda se alguma coisa for percebida como incerta ou
pouco clara. Especialistas capacitados dão apoio à organização.
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Nós promovemos uma forte cultura de segurança
Nós aplicamos nossos princípios de liderança e os compartilhamos, sempre baseados na
importância de nos comportarmos e de prestarmos atenção às questões de segurança em
nosso local de trabalho.
Respeitamos, acreditamos e cuidamos uns dos outros. Não toleramos qualquer forma de
comportamento abusivo ou discriminatório. Sempre, sem exceções, colocamos a segurança
em primeiro lugar e agimos quando vemos condições ou comportamentos inseguros.
Nós cumprimos os requisitos das partes interessadas
Nós aderimos à legislação atual como sendo o nível mínimo para nosso trabalho.
Acompanhamos os resultados e relatamos com transparência nossos objetivos relacionados
à segurança. Incentivamos todas as partes interessadas a terem expectativas altas em
relação ao nosso desempenho quanto a segurança.
Nós trabalhamos com segurança em nossa cadeia de valor
Nós transmitimos proativamente nossas expectativas de comportamento seguro aos nossos
fornecedores de materiais e serviços, conforme está expresso no Código de Conduta do
Fornecedor. Nossos procedimentos garantem que as empresas contratadas trabalhem com
segurança em nossas operações. Nós fornecemos aos nossos clientes informações de
segurança para conscientizá-los dos riscos potenciais e para aderirem a qualquer outro
requisito legal.
Novas oportunidades de escutar uns aos outros, de agir e de fazer melhorias, além de irmos
para casa com segurança e sadios, nos são oferecidas a cada dia.
Esta política é comunicada as nossas partes interessadas internas e está disponível para as
partes interessadas externas quando necessário.
A política está sujeita a revisões periódicas para garantir que permaneça aplicável.

