شركة كهرباء إربد
IRBID ELECTRICITY

سياسة البيئة و" السالمة و الصحة المهنية "
تتعهد اإلدارة العليا في شركة كهرباء محافظة اربد بحماية البيئة والممتلكات والمحافظة على سالمة وصحة كافة العاملين في الشركة وجميع
المتعاملين معها عن طريق تقديم خدماتها وممارسة جميع نشاطاتها وفقا للمعايير واألنظمة والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بالبيئة والسالمة
العامة والصحه المهنية  ,وذلك من خالل :
 .1اإللتزام بجميع القوانين واألنظمة والتعليمات والمواصفات ذات العالقة بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والمحافظة عليها .
 .2نشر الوعي والثقافة االيجابية تجاه اإللتزام بقوانين وتعليمات البيئة والسالمة والصحة المهنية بين جميع موظفيها وجميع المتعاملين معها.
 .3ا إللتزام بجميع أسس ومتطلبات السالمة والصحة المهنية أثناء وبعد تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين من خالل شبكة توزيع الكهرباء
المنتشرة ضمن منطقة االمتياز وذلك للحفاظ علــى ســـالمة موظفيها وممتلكات الشركة مــن جهة والمواطنين والممتلكــات العامـــة
والخاصـــة مــن جهــة اخرى انسجامــا مع مبدأ " ال ضرر وال ضرار " .
 .4بناء أهداف وبـــرامج وخطط عمل تركز بشكل أ ساسي على تقليل اصــابات العمل ( مثل السقوط عن األعمدة  ,الصعقات الكهربائية  ... .الخ )
واألمراض المهنية وتقليل اآلثار السلبية لنشاطات الشركة على البيئة ( مثل تقليل نسبة المخلفات الخطرة بجميع اشكالها  ,ومنـــع تسرب
الزيوت مــن المحوالت العاملة او التي تحت ا لصيانة  ,والتخلص مــن الزيوت وبطاريات السيارات المنتهية مدتها عـــن طريــق بيعها لجهات
تعيد معالجتهــا واستخدامهــا بطريقـــة صديقة للبيئة  ... ,الخ ) والسعي باستمرار للتحسين المستمر على أنظمة البيئة والسالمة والصحة
المهنية .
 .5التأكد بأن سياسة البيئة والسال مة والصحة المهنية معلنة للعامة ومفهومة لجميع المعنيين ( موظفين  ,موردين  ,زبائن  ,مساهمين ,
مؤسسات حكومية  ,ووسائل اعالم ) ومطبقة باستمرار من قبل جميع المقاولين العاملين لمصلحة الشركة .
وتعتبر هذه السياسة ملزمة لجميع موظفي شركة كهرباء محافظة اربد بجميع مستوياتهم ,وجميع المتعاملين معها ,والمرشد األساسي لمنهجية
وضع أهداف البيئة ,والسالمة والصحة المهنية في الشركة.
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الحفاظ على شهادة األيزو  14001واألوساس للنظام المتكامل للبيئة و السالمة  18001ولغاية عام .2021
تقليل إصابات العمل بمعدل  %5سنويا.
تقليل اإلصابات بين المواطنين والناتجة عن النقاط و التقاطعات الخطرة في الشبكة الكهربائية بمعدل  %5سنويا .
توفير مركز تدريبي خاص للشركة بحلول عام  2021م .
توفير متطلبات السالمة العامة في كافة مرافق الشركة بحلول عام  2021م .
توفير رافعات و آليات انشائية تحقق متطلبات السالمة العامة و بمواصفات عالمية كافية لتغطي حاجة الوحدات بالشركة بحلول عام  2021م .
الحفاظ على البيئة من خالل السيطرة على تسرب الزيوت من المحوالت و المفاتيح الزيتية مثل (استكمال بناء الهنجر المخصص لصيانة
المحوالت واستبدال الزيوت ,الكشف الدوري و الصيانة و الوقائية للمحوالت و المفاتيح الزيتية العاملة  ,التخزين السليم للمحوالت و
المعدات التي تحتوي الزيوت  ,اإللتزام بتعليمات وزارة البيئة المتعلقة بمراقبة و فحص زيوت المحوالت لضمان خلوها من مركبات ال
 ).....,BCP'sو استكمال تنفيذ هذه اإلجراءات بحلول عام  2021م

ممثل االدارة لنظامي البيئة

المدير العام:

والسالمة والصحه المهنية :
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