
ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА  

СРЕДА  

Политиката на Zentiva за здравето, безопасността и околната среда (ЗБОС) утвърждава 

рамка за управление на ЗБОС, основаваща се на нашия ангажимент към дългосрочни 

подобрения, елиминиране на рисковете за ЗБОС и осигуряване на безопасност за 

служителите на Zentiva, бизнеса, външните партньори, обкръжаващите ни общности и 

околната среда.  

Ние сме отдадени на процеса по изграждане на култура по ЗБОС, благодарение на който 

всеки ще е запознат с отговорностите си за предотвратяването на инциденти, избягването 

на рискове за здравето и намаляването на въздействието върху околната среда.   

Zentiva се ангажира да спазва всички приложими закони и разпоредби относно дейността си 

във всички държави, в които извършва търговска дейност.  

Нашата комуникация със служители и други заинтересовани страни по въпросите за ЗБОС е 

прозрачна. Запитванията по ЗБОС се преглеждат със служителите и/или техните 

представители и се включват активно в актуализацията на системата.  

Системите ни за управление на ЗБОС са насочени към премахването или намаляването на 

рисковете за здравето, безопасността и околната среда по време на работния процес.  

Ние спазваме поетите отговорности за ЗБОС; дългосрочните подобрения са в основата на 

процеса по елиминирането и/или намаляването на възможните рискове за ЗБОС. 

Обръщаме особено внимание на ефективното използване на енергията, за да опазим 

природните източници и да я използваме по още по-оптимален начин.   

За да опазим околната среда, ние отделяме особено внимание на ограничаването на 

остатъчното ни въздействие чрез намаляване на емисиите, отпадъците и отпадъчните води 

във всичките свои индустриални, развойни и търговски дейности.  

Развойните проекти и пусканията на нови продукти на пазара се оценяват за рискове за 

ЗБОС, като се вземат предвид най-добрите налични технологии и жизненият цикъл на 

продуктите.  

Насърчаваме своите партньори, доставчици и изпълнители да прилагат отговорни политики 

за здравето, безопасността, енергетиката и околната среда.  

Zentiva насърчава конструктивна нагласа за прозрачност и диалог със заинтересованите 

страни относно политиката за здравето, безопасността, енергетиката и околната среда на 

дружеството.  

Въпросите по ЗБОС се оценяват по време на надлежната проверка и се вземат предвид при 

сливания и придобивания.  

  

Главен изпълнителен директор на Zentiva.  

 

  
  
  
  

  
  


