Aplinkosaugos politika

Kaip kvėpavimo slaugos priemonių gamintojas ir tiekėjas, Intersurgical pripažįsta, kad Aplinkos apsaugos vadybos sistema (AVS)
gerina verslo efektyvumą ir yra naudinga įmonės veikloje. Šie privalumai apima sumažėjusį įmonės gamybos procesų poveikį
aplinkai, saugesnės darbo aplinkos kūrimą ir palaikymą, darbuotojų aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą, atitiktį aplinkosaugos
teisės aktų reikalavimams.
Intersurgical yra įsipareigojusi apsaugoti aplinką iki minimumo sumažinant įmonės produkcijos, veiklos ir paslaugų poveikį
aplinkai, įskaitant įgyvendinti aplinkos taršos prevenciją ir gamtos išteklių darnų naudojimą. Kadangi AVS yra nuolat gerinama,
Intersurgical įsipareigoja:
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Užtikrinti atitiktį esamiems ir būsimiems aplinkos apsaugos
teisės aktams, susijusių reglamentų bei kitų dokumentų
reikalavimams atitikčiai.
Suvokti organizacijos aplinką, nustatant vidinius ir
išorinius veiksnius, aplinkosaugos sąlygas ar poreikius bei
suinteresuotųjų šalių lūkesčius, kurie galėtų teigiamai ar
neigiamai paveikti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą (AVS).
Nustatyti rizikas ar galimybes, kurios padėtų prižiūrėti ir
nuolat gerinti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą (AVS).
Projektuoti ir kurti produktus, atsižvelgiant į aplinkosaugos
aspektus ir poveikį aplinkai per visą produkto gyvavimo ciklą,
bei kurti tuos produktus, kurių gamyba reikalauja mažesnių
energijos sąnaudų ir darnių išteklių.
Išplėsti alternatyvių medžiagų, mažinančių energijos
sąnaudas gamybos metu ir neteršiančių aplinkos jas
šalinant, naudojimą.
Matuoti, stebėti, analizuoti ir vertinti aplinkosauginį
veiksmingumą nustatant aplinkosaugos uždavinius ir tikslus
ir užtikrinti jų įgyvendinimą atliekant vidaus aplinkosaugos
auditą ir vadovybinę analizę.
Tęsti gamybos procesų tobulinimą ir modernizavimą siekiant
sumažinti pavojingų atliekų susidarymą.
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Užtikrinti, kad darbuotojai būtų mokomi suprasti savo
vaidmenį mažinant poveikį aplinkai jų veikloje.
Šalinti atliekas iš sąvartynų, pakartotinai panaudojant biuro
ir gamybos medžiagas ir produktus, kur tai yra įmanoma,
perdirbant ir persiunčiant visas kitas atliekas į įrenginius,
generuojančius energiją iš atliekų - pavyzdžiui, atliekų
deginimo, kaip energijos gavybos šaltinio, įmones.
Žinoti ir taikyti visus naujausius perdirbimo metodus bei
medžiagas ir, kur finansiškai įgyvendinama, rasti tinkamus
plastiko subproduktų ir kitų perdirbamų medžiagų galutinius
vartotojus.
Apsaugoti vietinę biologinę įvairovę, buveines ir ekosistemas
reguliariai atliekant patikrinimus, įgyvendinimą ar procedūras
bei apmokant Intersurgical įmonės darbuotojus.

Siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus įsipareigojimus,
Intersurgical įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir įgijo
tarptautinio standarto ISO 14001 atitikties sertifikatą.
Informacija apie aplinkos apsaugos politiką yra pateikta
ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims, įskaitant
Intersurgical įmonės darbuotojus.
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