Health, Safety, & Environment Policy

سياسة السالمة والصحة والبيئة

We believe that Health, Safety, and Environment are essential in all that we do.
Leadership in this field requires active involvement of all i ndividuals and functions
within Al Obeikan AGC for Glass LLC.
We are constantly committed to:

نحن نؤمن أن الصحة والسالمة والبيئة مستلزمات ضرورية في كل ما نقوم به والقيادة في هذا المجال تتطلب
. المشاركة الفعالة من جميع اإلدارات والموظفين في شركة العبيكان إي جي سي للزجاج المحدودة
: ونحن باستمرار ملتزمون باآلتي

 Provide and maintain a safe workplace for the prevention of injury, ill health, and
environmental pollution.
 Evaluate, identify and manage health & safety risks and environmental impact
prior to start of any new operation or activity and continue to review such risks,
complying with all applicable laws, regulations and standards.
 Expand and enrich our knowledge on Health, Safety, and Environment by
continuous awareness, training, & provision of resources.Conserve natural
resources and further increase margins of protection by
reducing waste
generation and contamination of air, water and land. Ensure that any waste is
disposed of in a safe and environmentally sound fashion.
 Design, construct and install inherently safe facilities, operation and maintain them
in a safe manner to minimize risk.
 Use the right tools, equipment and the appropriate personal protective equipment
for the work we perform and always see that they are in a safe working condition.

.حفاظ و توفير بيئة عمل آمنة للوقاية من اإلصابات واالعتالالت الصحية والتلوث البيئي



تقييم وتحديد مخاطر الصحة والسالمة والمؤثرات البيئية قبل البدء بأي أعمال وأنشطة جديدة ومن ثم مراجعة

.هذه المخاطر باستخدام جميع القوانين واللوائح والمعايير المتعارف عليها
توسيع وإثراء المعرفة حول الصحة والسالمة والبيئة بالتوعية المستمرة والتدريب وتوفير الموارد

.الضرورية لتحقيق الهدف
الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة سبل الحماية لهذه الموارد عن طريق الحد من المخلفات

.الصناعية وملوثات البيئة وضمان أن يتم التخلص من هذه المخلفات بطريقة سليمة وغير مؤثرة على البيئة
. وذلك للحد من المخاطر،تصميم وبناء وتنفيذ األعمال الخاصة بالسالمة وتشغيلها وصيانتها بطريقة آمنة



.استخدام األدوات ومعدات العمل المناسبة وكذلك أدوات الوقاية الشخصية والتأكد أن حالتها آمنة لإلستخدام



.المحافظة على أعلى معايير النظافة داخل بيئة العمل



.إيصال أهداف و إجراءات الصحة والسالمة والبيئة بشكل مستمر للموظفين وجميع األطراف المعنية



.المراقبة المستمرة ومراجعة وتحسين أداء وبرامج الصحة والسالمة والبيئة



 Maintain the highest standards of housekeeping.
 Communicate Health, Safety, & Environment objectives and procedures regularly
to employees and all interested parties.
 Continuously Monitor, Review, and improve Health, Safety, &
Programs and performances.

Environment

 We encourage all constructive proposals of continuous im provement. We care
about each other and those around us, and believe that all injuries, occupational
illnesses, and environmental deviations are preventable.

 ولمةن هةم حولنا،، كمةا أننةا دائمةا نهةتم ببعضةنا الةبع.نحن نشجع دائما جميع المقترحات البناءة للتحسين المسةتمر
. والمخاطر البيئية يمكن تفاديها والوقاية منها، المهنية، ونعتقد أن جميع اإلصابات واألمرا،
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