VOLVO GROUP

POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA

Em todas as decisões do Grupo Volvo, devemos considerar a segurança, a saúde e o bemestar dos nossos funcionários em primeiro lugar. O esforço para proporcionar um ambiente
de trabalho seguro e saudável acrescenta valor ao nosso negócio - contribui para a qualidade
e a produtividade, aumenta o engajamento e melhora o bem-estar dos nossos funcionários.
Para tornar o Grupo Volvo o empregador mais admirado da nossa indústria, toda e qualquer
liderança deve trabalhar ativamente para promover um ambiente de trabalho saudável, tanto do
ponto de vista físico quanto mental.

A SAÚDE E A SEGURANÇA SÃO RESPONSABILIDADE
DE TODOS
Esperamos que todos contribuam e mantenham um ambiente de
trabalho seguro e saudável.
• Enquanto liderança, você é responsável pela implementação das
leis nacionais e locais de saúde e segurança, das diretivas do
Grupo Volvo e de outros requisitos e procedimentos de trabalho
aplicáveis. É esperado que você forneça treinamento, compartilhe
informações, monitore o desempenho e as melhorias em saúde e
segurança.
• Enquanto funcionário, você é responsável por compreender e agir
de acordo com esta política e por adotar comportamentos que
visem garantir a sua própria saúde e segurança, bem como a dos
outros.

A NOSSA ABORDAGEM DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
A nossa política de S & S baseia-se na crença de que acidentes,
lesões, quase acidentes, doenças relacionadas com trabalho
e condições e atos inseguros podem ser evitados. No Grupo
Volvo, esperamos que todos os funcionários se comportem com
confiança e transparência. Os nossos funcionários são treinados e
informados sobre os riscos à saúde e segurança e os procedimentos desenvolvidos para evitá-los. Além disso, devem ser envolvidos
na melhoria contínua do ambiente de trabalho. Com o apoio de
especialistas em saúde e segurança, a liderança implementa as
melhores práticas para o ambiente de trabalho.

GARANTIR A EXCELÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO
Criar e manter um ambiente de trabalho seguro e saudável requer
melhorias contínuas e sistemáticas. Esperamos que:
• Todos trabalhem ativamente para proporcionar condições de
trabalho saudáveis e a saúde e segurança dos funcionários
esteja em primeiro lugar em todas as decisões que tomamos.
S & S e bem-estar devem ser aplicados na concepção e/ou
alteração de nossas instalações, produtos, serviços e processos.
• As lideranças devem medir o desempenho de S & S, planejar
e implementar ações para melhorar o ambiente de trabalho,
bem como monitorar o progresso.
• A saúde e a segurança devem ser parte integrante de todos os
nossos processos e rotinas diárias.
• O princípio da prevenção aplica-se na empresa.
• Os funcionários devem ser incentivados a identificar condições
reais e potencialmente não saudáveis ou inseguras, a tomar
medidas, a fazer sugestões e recomendações de melhorias e
trazê-las à atenção da liderança.
• As lideranças devem responder e acompanhar as recomendações
e as melhorias identificadas pelos funcionários até que os
riscos sejam reduzidos ou eliminados.
• Todas as organizações devem ser apoiadas por especialistas
em saúde e segurança competentes e adequados.
• Todos os funcionários são responsáveis por garantir que
quaisquer visitantes ou contratantes que receberem sejam
informados sobre quaisquer normas e regulamentos de
segurança locais aplicáveis durante a visita.

Martin Lundstedt
Presidente e CEO do Volvo Group
Adotado em 28 de junho de 2018

