Helse, miljø og sikkerhet
I Servi er Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) en integrert del av virksomheten og hvordan vi jobber.
Som en ansvarlig arbeidsgiver jobber Servi aktivt og systematisk for å skape et miljø som fremmer
en trygg og sunn arbeidsplass for våre ansatte og et bærekraftig miljø. Det iverksettes tiltak for å
forebygge arbeidsrelaterte skader og helseproblemer, samt kontinuerlig minimere vår påvirkning på
miljøet og optimalisere ressursbruken.

Vi er forpliktet til:
•
•
•
•

Identifisere og stoppe utrygge handlinger som påvirker sikkerheten eller som kan ha en
potensiell negativ innvirkning på helse og miljø
Forebygge arbeidsrelaterte hendelser, helseproblemer og skader
Forhindre og minimere negativ miljøpåvirkning fra våre produkter, tjenester og aktiviteter,
med fokus på en mer bærekraftig virksomhet
Sikre samsvar med lokale og internasjonale lover, forskrifter og krav

Dette vil vi oppnå ved:
•
•
•
•
•
•

•

Engasjert lederskap som integrerer HMS- og bærekraft i vår forretningsplan
Transparent kommunikasjon i alle HMS-aspekter til våre interne og eksterne interessenter
Sette mål og handlinger for å eliminere og redusere vår HMS-risikoprofil basert på en
risikobasert tilnærming
Overvåke og gjennomgå våre aktiviteter og operasjoner for å kontinuerlig forbedre HMSytelsen og kulturen
Sette mål og følge opp i forhold til ESG (Environmental, Social and Governance), knyttet til
en bærekraftig utvikling
Gi nødvendig opplæring, myndighet og ressurser til alle nivåer i organisasjonen, og sikre at
alle oppgaver blir utført på en måte som ikke setter ansattes helse og sikkerhet eller miljøet
i fare
Sikre at alle ansatte er personlig forpliktet til HMS og tar individuelt ansvar for egen helse og
sikkerhet, samt overholder gjeldende regler og forskrifter
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