Milieu-, gezondheids- en veiligheidsverklaring
Wij beschermen mensen en merken, bevorderen de gezondheid en beschermen het milieu.
Dit is ons kerndoel en de basis van ons wereldwijde milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid (EHS-beleid) en vormt de
leidraad voor ons streven naar veilige, milieuverantwoorde en duurzame activiteiten. Ons EHS-beleid geldt voor alle
bedrijfsonderdelen van Stericycle wereldwijd en, waar nodig en van toepassing, voor vertegenwoordigers van derden.
Veiligheid is een basisvereiste voor Stericycle.
Wij zetten ons in voor een veilige werkplek voor onze teamleden, aannemers, bezoekers en de gemeenschappen waarin wij
actief zijn. Een cultuur van verantwoordelijkheid, gecombineerd met een passend werkplekbeleid, uitgebreide operationele
procedures en een wereldwijd milieubeheersysteem om de prestaties te controleren, ondersteunt ons streven naar een
Corporate Safety Vision:
• Alle Stericycle locaties zijn letsel- en ongevalvrij.
• Elk teamlid is voortdurend bezig met het verbeteren van onze prestaties.
• Stericycle wordt wereldwijd erkend als een industrieleider op het gebied van EHS-prestaties.
• Elk teamlid heeft "stop-werk-bevoegdheid" en kan werkzaamheden stopzetten als er iets onveiligs wordt
waargenomen.
Wij verbinden ons tot naleving, minimalisering van risico's en voortdurende verbetering.
Wij richten ons voortdurend op het naleven of overtreffen van voorschriften, normen en nalevingsverplichtingen die onze
activiteiten regelen. Wij streven ernaar risico's voor mensen, onze impact op het milieu en de duurzaamheid van onze
activiteiten te elimineren of te verminderen door systematische identificatie van potentiële gevaren of effecten van onze
activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat het nastreven van deze doelstellingen een gedeelde verantwoordelijkheid is en de
inzet van elk teamlid vereist.
Wij zullen risico's beheersen, nalevingsdoelstellingen halen en onze algemene prestaties
verbeteren door de invoering van bedrijfsbrede engineering-, exploitatie-, onderhouds- en EHS-normen en -technologieën
die robuust en wetenschappelijk onderbouwd zijn.
De betrokkenheid van teamleden inspireert tot tevreden, productieve teams die gericht zijn op veiligheid en
milieuduurzaamheid.
Wij zijn van mening dat transparantie met teamleden vertrouwen schept, terwijl overleg met en deelname aan teamleden en
voortdurend leren de prestaties stimuleert. Wij zullen een sterke EHS-cultuur bevorderen door de middelen, training en
supervisie te bieden die nodig zijn om onze milieu-, veiligheids- en gezondheidsverbintenissen en -doelstellingen te
ondersteunen. Alle teamleden en belanghebbenden kunnen hun bezorgdheid uiten zonder angst, blaam of vergelding. Wij
zullen ervoor zorgen dat incidenten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid worden gemeld en onderzocht, en
dat passende maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen .
Milieu, gezondheid en veiligheid is een strategische bedrijfsdoelstelling.
Wij zijn van mening dat voortdurende verbetering op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid een belangrijke
verwachting is van onze teamleden, klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden en nauw verbonden is met het
algehele zakelijke succes van Stericycle. De Raad van Bestuur en het Operations and Safety Committee blijven verantwoordelijk
voor onze vorderingen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid. De Raad van Bestuur en het Executive Leadership
zullen ervoor zorgen dat wij collectief blijk geven van onze toewijding aan het handhaven van dit beleid door regelmatige
programma-evaluaties, het stellen van doelen, investeringen, innovatie en een focus op veilige en milieubewuste activiteiten.
Bovenal zullen wij ons blijven inspannen om onze belofte na te komen om te beschermen wat belangrijk is.
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