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Zásady životního prostředí
ALS Limited věří, že silný závazek péče o životní prostředí je nezbytný pro náš dlouhodobý úspěch. Jsme si
vědomi toho, že náš geograficky globálně rozložený provoz a služby, které nabízíme, mohou mít potenciálně
negativní dopad na životní prostředí, pokud nebudou řádně spravovány.
Zavazujeme se zmírnit a omezit jakékoli negativní dopady tím, že se pokusíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajistit, že všechny podniky společnosti ALS dodržují firemní základní standard BOZP,
sledovat výkonnost všech našich aktivit oproti stanoveným ukazatelům výkonnosti v oblasti životního
prostředí ke splnění plánovaných cílů,
zajistit, že jsou emise do vzduchu, země a vody minimalizovány a v rámci legislativních požadavků,
pravidelně monitorovat a revidovat postupy k minimalizaci nebo eliminaci neřízeného uvolňování
jakýchkoli znečišťujících látek,
zajistit, že jsou odpadní produkty opakovaně používány, recyklovány nebo likvidovány způsobem
odpovědným k životnímu prostředí,
konzervovat zdroje prostřednictvím efektivního využívání elektřiny, plynu a vody,
podílet na iniciativách snažících se snížit emise a na cílech, které jsou uvedené v našem strategickém
plánu pro životního prostředí,
periodicky revidovat naše environmentální zásady a postupy k udržení jejich relevance a
vést konzultace a komunikaci s našimi zaměstnanci, dodavateli a klienty za účelem identifikování našich
environmentálních rizik a příležitostí. Zároveň budeme pokračovat v neustálém zlepšování našeho
systému správy dopadů na životního prostředí.
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