ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Този документ описва методите и практиките, използвани от фирмата в
изпълнение на нейната политика за опазване на околната среда. Въпросите за
опазване на околната среда винаги се вземат под внимание при провеждане
дейностите на фирмата.
ОРБИТ ЕООД съзнава нарастващата загриженост за околната среда и се
ангажира да наложи отговорни политики и процедури в тази връзка, отнасящи се до
всички служители и до всички дейности на фирмата.
В изпълнение на горното ОРБИТ ЕООД и нейните служители се ангажират
да сведат до минимум негативните въздействия върху околната среда, като:
• Ще сведат до минимум консумацията на електричество посредством
отговорно ползване на електроенергия;
• Ще рециклират използвани материали където е възможно (хартия, картон,
стреч фолио, тонер касети, гуми, пластмаса, масла, електроника, батерии, метал и
др.);
• Ще използват повторно материали в рамките на допустимото в
индустрията ни;
• Ще използват екологични продукти, където това е възможно;
• Ще извършват редовна техническа поддръжка на автопарка, с цел
намаляване замърсяването на околната среда и увеличаване на безопасността;
• Ще използват моторни превозни средства с катализатори и/или "Чисто"
гориво, там където това е възможно;
• Ще прибират използвания опаковъчен материал след доставка на личните
вещи на нашите клиенти;
• Ще използват непитейна вода за напояване на тревните площи на
фирмата, където това е възможно;
• Ще спазват всички национални законови разпоредби, както и изискванията
на всички заинтересовани външни и вътрешни страни.
В допълнение, когато фирмата подбира своите доставчици ще има предвид
тяхната политика за опазване на околната среда да отговаря на нашите стандарти.
Ръководството на ОРБИТ ЕООД се ангажира да определи вътрешните и
външните обстоятелства и на тяхна база рисковете и възможностите, свързани с
очакваната резултатност върху околната среда.
ОРБИТ ЕООД постоянно търси начини за усъвършенстване на своята
работа и това в еднаква степен се отнася и до нашата отговорност към околната
среда. Водени от тази мисъл, ние насърчаваме нашите служители да бъдат активни
в преоценката на методите, които използват за изпълнение на своите задачи, както
и да отправят предложения за възможни подобрения по установения ред до своите
ръководители, което да доведе до повишаване на резултатността спрямо околната
среда.

