
הנהלת החברה מתחייבת לנקוט בקביעות ובאחריות בפעולות נחושות ומקצועיות לשמירה על בטיחות וגהות עובדיה, ציבור 
לקוחותיה ובקהילות השוכנות בקרבה למפעליה. להקפיד על איכות מוצריה, לפעול לשמירת איכות הסביבה. לפתח, לקדם 

ולשמור על נכסי החברה בשונים. לשם עמידה במחויבות זו המפעל שם לרגליו לפעול ולנקוט בנושאים הבאים:

בטיחות ובריאות בעבודה
הנהלת החברה מתחייבת לשמירה על בריאות ובטיחות עובדיה, לספק להם תנאי עבודה בטוחים ובריאים ולצמצום סיכונים 
לרמה קבילה, הבטיחות שזורה בכל פעילות המפעל כמוטיב מרכזי של מחויבות למניעת כל פגיעה בבריאות ובטיחות עובדי 
סיורי  אירועים,  תחקירי  מגן,  ציוד  אספקת  סיכונים,  ומניעת  לזיהוי  פועלים  ועובדיה  החברה  הנהלת  זו  במסגרת  החברה, 
ומגוון רחב של פעולות המונעות מפגעים ומעלות את המודעות לסיכונים בעבודה. אנו  בטיחות, ועדות בטיחות חודשיות 
שואפים לאפס אירועי בטיחות. הנהלת החברה מתחייבת לשיתוף והיוועצות עם עובדיה בניהול מערכת הבטיחות ותחזוקתה.

הגדלת שביעות רצון
הלקוחות הינם הבסיס להצלחת המפעל, המקור לפרנסתו ולהגדלת היקפי הייצור, במסגרת זו עוסקת החברה בייצור מוצרים 
איכותיים המותאמים לצרכי הלקוח, תוך הפעלת אמצעי בקרה על תהליך הייצור ועל מוצר מוגמר בכדי להפיץ מוצר איכותי 
תקלות  תעודות,  הזמנות,  לקבלת  ושירות  מענה  נותן  היום  שעות  ברוב  הפועל  לקוחות  קשרי  מערך  קיים  בחברה  ביותר. 

לוגיסטיות ובקשות מיוחדות, החברה מפעילה שירות הפצה מהמתקדמים ביותר בתכנון ושירות ציבור הלקוחות.

המשאב האנושי
החברה רואה במשאב האנושי כנכס עיקרי וגורם מרכזי ליישום מדיניות זו ולהובלת המפעל לעמידה ביעדיו, החברה מצרפת 
ושקוף,  ברור  איכותי,  לשירות  מחויבת  בייסודם,  שווים  שהמועדים  הנחה  תוך  והוגנת  שיוונית  בצורה  עובדים  לשירותיה 
ומקצועיות  ידע  מקנה  וקבלנים,  אורחים  העובדים,  לכל  בטוחה  עבודה  לסביבת  דואגת  עובדיה,  לכל  הכבוד  את  מעניקה 

בהתאם לתחומי האחריות השונים, החברה פועלת במסגרת עזרה לקהילה בתמיכה בשכבות נזקקות ובעמותות תמיכה.

תקנים ודרישות חוק
הנהלת החברה מזהה את דרישות החוק הרלוונטיות אליה, הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין- תקנות תקנים, 
רשויות, צווים וכל דין אחר החלות על מגוון פעילותיה. בנושאים בהם לא קיימת דרישת חוק או רגולציה סדירה החברה 

קובעת כללים ונהלים מתאימים.

איכות סביבה
הנהלת החברה מתחייבת לפעול למניעת פגיעה בסביבה, לחברת נירלט תקן ISO 14001 ותו ירוק. כמו כן קבוצת נירלט היא 
עבודה חדשניות, מתוך התחשבות  ושיטות  טכנולוגיות מתקדמות  הוטמעו במפעל  ירוקה,  לבנייה  במועצה  מייסדת  חברה 
באדם ובאדמה. החברה מזהה נקודות לשיפור בתחום הסביבתי ומטפלת בהם, פועלת בשיתוף פעולה רציף מול המשרד 
לאיכות הסביבה, בכל הנושא של מניעת נזק לסביבה, במסגרת זו נוקט המפעל בהקטנת כמויות הטמנה של פחתי תהליך 

והגדלת מחזורים.

שיפור מתמיד
הנהלת החברה מחוייבת למימוש, הטמעה ולשיפור ביצועי מערכת ניהול משולבת, ליישום תהליך שיפור מתמיד, החברה 
תמדוד את האפקטיביות שלה בהשגת המטרות והיעדים ומידת יישום והטמעת תהליכים בכל דרגי הארגון. תסקור תקופתית 
מערכת ניהול האיכות, הסביבה והבטיחות על מנת לוודא את מידת עדכונה, עמידה ביעדים, קבלת החלטות ופעולות מתקנות.
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