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Coats, iş kazaları nedeniyle yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve 
işletme genelinde sağlık ve güvenlik bakımından mükemmelliğin temin edilmesi 
amacıyla gerekli önlemleri almaktadır. 

Bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 
 

• güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının temin edilmesi; 

• Ülkede geçerli yerel yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere ek olarak işbu Sağlık ve Güvenlik politikasına ve 
yönetim sistemine uygunluğun temin edilmesi; 

• bütün faaliyetlerde sağlık ve güvenliğe ilişkin iyi uygulamaların benimsenmesi, risklerin kontrol hiyerarşisine 
uygun olarak yönetimi; 

• sağlık ve güvenlik yönetiminde ve performansında sürekli iyileştirme; 

• iş kazaları nedeniyle yaralanma, meslek hastalıkları ve işe gidip gelirken meydana gelebilecek 
yaralanmaların sıklığını ve ciddiyet derecesini azaltmak amacıyla tasarlanmış yıllık hedeflerin belirlenmesi 
ve gözden geçirilmesi; 

• sağlık ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla bütün çalışanlara ve 
diğer ilgili taraflara uygun bilgilerin, eğitim ve kaynakların temin edilmesi; 

• güvenliğe ilişkin liderliğin gösterimi ve bütün çalışanların etkin bir şekilde tehlikeli durumların tespitinde ve 
risk azaltıcı girişimlerde bulunmasını teşvik etmek; 

• Bütün operasyonlarımızda Ana Performans Göstergesi olarak dahil etmek suretiyle sağlık ve güvenliğin 
öneminin vurgulanması; 

• işbu Sağlık ve Güvenlik politikasına ve yönetim sistemine ilişkin ihlalleri son derece ciddiye alarak buna 
yanıt olarak uygun disiplin önlemlerinin alınması ve 

• sadece sağlık ve güvenlik uygulamalarına ilişkin olarak işbu politikayla eşdeğer ölçüde yüksek standartları 
uygulamaya koyan ve sürdüren tedarikçiler ve yükleniciler ile birlikte çalışmak. 

Sağlık ve güvenliğin gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerde esas değerlerimizden biri olmasını temin etmek, bütün iş 
liderlerinin ve müdürlerin başlıca sorumluluğudur. 

Kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlamak, güvenlik eğitimi ve talimatları hakkında işbirliği yapmak ve bunlara 
uygun olarak hareket etmek ve tehlikeleri ve güvenli olmayan çalışma koşullarını ilgili birimlere bildirmek bütün 
çalışanların görevidir. 

İşbu Sağlık ve Güvenlik politikası ile yönetim sisteminin etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilecektir. 
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