POLITIKA SPOLOČNOSTI

z ochrany životného prostredia
Cieľom našej spoločnosti a celej skupiny Tervakoski Films
Group je byť najpreferovanejším dodávateľom a partnerom
v oblasti biaxiálne-orientovaných kondenzátorových filmov pre
náročné aplikácie kondenzátorov na svetovom trhu, ako sú
vysokonapäťové rozvodné siete pre priamy a striedavý prúd,
inteligentné rozvodné siete (Smart Grid), automobilový a železničný
priemysel a infraštruktúry, ako aj pre káblové laminátové aplikácie.
Naším cieľom je pracovať v úzkej spolupráci s našimi
partnermi, spolupracovať s našimi zamestnancami a celou
skupinou s cieľom realizovať sľuby zákazníkov a víziu spoločnosti.
Neustále zlepšujeme naše procesy, produkty, služby,
bezpečnosť pri práci a environmentálne aspekty, aby sme
uspokojili našich zákazníkov a ostatné zainteresované strany s
ohľadom na dlhodobú ziskovosť.
Pri výrobe kondenzátorového polypropylénového filmu
kontrolujeme vplyv našich procesov na životné prostredie, aby sme
zabránili jeho kontaminácii. Vykonávame kontrolu stavu emisií
znečisťujúcich látok do atmosféry. Sledujeme dynamiku vzniku
odpadu. Vykonávame terénne úpravy územia.
Analýza environmentálnych rizík nám dáva možnosť zabrániť
znečisteniu preventívnym spôsobom.
Rozsah pôsobenia našej činnosti na životné prostredie sa
rozširuje na oblasť mesta Svit a je kontrolovaný.
Zohľadňujú sa záujmy zainteresovaných strán.
Zaväzujeme sa k neustálemu zlepšovaniu systému monitorovania životného prostredia a k zlepšeniu environmentálneho
výkonu.

Neustále školíme našich zamestnancov, aby sme dosiahli
ciele kvality, zabezpečili bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a ochranu životného prostredia.
Vykonávame oboznámenie pracujúcich so systémom
environmentálneho manažérstva, s vplyvom výrobných procesov
na životné prostredie, s potrebou
racionálneho využívania
prírodných zdrojov a ako správne nakladať s odpadmi.
Zaväzujeme sa konať v zmysle platnej legislatívy, predpisov
a etických princípov.
Neustále sleduje zmeny v legislatíve životného prostredia a
konáme výlučne v rámci jeho zmien. Sme povinní dodržiavať všetky
povinné požiadavky.
Spoločnosť sa zaväzuje vyčleniť dostatočné zdroje a očakáva
aktívnu účasť všetkých zamestnancov na ich efektívnom využívaní.
Zamestnancom poskytujeme vhodné označené nádoby
a kontajnery s miestom umiestnenia
na správnu manipuláciu
s odpadmi.
Laboratórne kontrolujeme koncentráciu škodlivých látok
v pracovných priestoroch a počas úniku emisií do ovzdušia.
Naši zamestnanci spoločnosti sú zaviazaní dodržiavať politiku
spoločnosti.
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