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Coats berkomitmen untuk mencegah cedera dan sakit, serta memastikan 

keunggulan kesehatan dan keselamatan di seluruh bisnis kami. 

Untuk memenuhi komitmen ini, kami akan: 
 
 menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat; 

 mematuhi kebijakan tentang Kesehatan dan Keselamatan ini dan sistem manajemen selain persyaratan hukum 
khusus negara dan persyaratan lainnya; 

 menerapkan praktik terbaik terkait kesehatan dan keselamatan dalam semua kegiatan, yang menangani risiko 
melalui hierarki kontrol; 

 terus meningkatkan manajemen dan kinerja kesehatan dan keselamatan 

 menetapkan dan meninjau tujuan tahunan yang dirancang untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keseriusan 
cedera terkait pekerjaan, sakit karena pekerjaan, dan cedera karena bepergian; 

 memberikan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang sesuai kepada semua karyawan dan pihak lainnya 
yang berkepentingan untuk memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab mereka terkait kesehatan dan 
keselamatan; 

 menunjukkan kepemimpinan dalam keselamatan dan mendorong semua karyawan untuk aktif terlibat dalam 
mengidentifikasi bahaya dan mengambil inisiatif pengurangan risiko; 

 menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan dengan menyertakannya sebagai Indikator Kinerja Utama 
di semua kegiatan operasional kita; 

 memperlakukan pelanggaran terhadap kebijakan tentang Kesehatan dan Keselamatan ini dan sistem 
manajemen dengan serius dan melakukan tindakan disiplin yang sesuai sebagai respons; dan 

 hanya bekerja dengan pemasok dan kontraktor yang menerapkan standar praktik kesehatan dan keselamatan 
yang sama tingginya. 

 

Semua pemimpin dan manajer bisnis memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kesehatan 
dan keselamatan merupakan nilai terpenting dalam segala hal yang kita lakukan. 

Semua karyawan bertugas untuk menjaga keselamatan diri mereka dan keselamatan orang lain, bekerja 
sama, dan mengikuti pelatihan dan petunjuk keselamatan, serta melaporkan bahaya dan kondisi yang tidak 
aman. 

Keefektifan kebijakan tentang Kesehatan dan Keselamatan ini dan sistem manajemen akan ditinjau secara rutin. 

 
Group Executive Team (Tim Eksekutif Grup) 


