Política de saúde e segurança do grupo
A saúde e a segurança são dois dos principais valores da Lhoist. Integrando esses valores em nossas
atividades, poderemos manter os melhores padrões de saúde e segurança para nossos funcionários,
clientes, contratados, fornecedores e comunidades nos locais onde atuamos.
Compromisso e participação de todos
Todas as equipes e seus líderes deverão contribuir para criar e manter, de forma participativa e
sistemática, um ambiente de trabalho seguro e saudável.
• Todos os empregados devem assimilar e agir de acordo com esta política, demonstrando
na prática o compromisso com a saúde e a segurança ao interagir uns com os outros,
adotar condutas responsáveis em suas atividades diárias e informar imediatamente os
responsáveis sobre quaisquer condições inseguras ou oportunidades para melhorar.
• Na Lhoist, todos os gerentes — de qualquer nível — são responsáveis pela segurança e
saúde nos locais de trabalho e devem exercer forte liderança e credibilidade.
• Todos os gerentes são responsáveis por garantir o cumprimento desta política.
Abordagem preventiva e proativa
Acreditamos que todas as lesões, incidentes de segurança e doenças ocupacionais podem ser
evitados. Nosso objetivo é que não ocorram nunca. Para atingi-lo, adotaremos as seguintes medidas:
• Participação aberta e proativa dos empregados para promover comportamentos
apropriados, a segurança e o bem-estar no trabalho.
• Informar e treinar funcionários, contratados e visitantes sobre possíveis riscos e a
obrigação de observar os padrões da empresa.
• Investigar todas as lesões e quase-acidentes graves para encontrar a causa básica,
desenvolver medidas preventivas e incorporar os achados relevantes em iniciativas de
melhoria.
• Estabelecer regras obrigatórias de saúde e segurança que determinem padrões iguais ou
superiores às leis de saúde e segurança dos países em que atuamos.
Excelência ao implementar e executar
A melhora contínua é essencial para criar e manter um ambiente de trabalho sadio e seguro.
Adotaremos as seguintes medidas:
• Projetar e operar nossas instalações de modo a levar em consideração a saúde,
segurança e bem-estar de nossos funcionários.
• Definir metas para melhorar lesões e doenças e acompanhar o progresso.
• Auditar para garantir que todos observem os procedimentos criados para proteger
empregados, contratados e visitantes.
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