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Zásady životního prostředí
Společnost ALS Limited je oddána udržitelným činnostem a uznává potřebu plánovat, řídit a
kontrolovat ty aspekty podnikání, které mohou mít dopad na životní prostředí, ve kterém působí.
K podpoře tohoto cíle společnost ALS usiluje o následující:
•

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,

•

periodicky revidovat naše environmentální zásady a postupy k udržení jejich relevance a

•

povzbuzovat všechny zaměstnance, aby přispívali k trvalému zlepšování svého systému
řízení životního prostředí, který je propojen s environmentálními aspekty základního
standardu BOZP. To vyústí ve snížení dopadu na životní prostředí
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K podpoře tohoto cíle společnost ALS usiluje o následující:



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,



periodicky revidovat naše environmentální zásady a postupy k
udržení jejich relevance a



povzbuzovat všechny zaměstnance, aby přispívali k trvalému
zlepšování svého systému řízení životního prostředí, který je
propojen s environmentálními aspekty základního standardu BOZP. To
vyústí ve snížení dopadu na životní prostředí

Autorizoval:

Raj Naran, Generální ředitel

Datum: 26. září 2017.
CAR-GL-GRP-POL-004 – verze 6 – datum revize 26. 9. 2017

