Environmentální politika firmy FREMACH MORAVA s.r.o.
Firma Fremach Morava je zpracovatelem plastů, které zpracovává vstřikováním, lakováním, laserováním a
potiskem s následnou montáží. Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých
pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování patří trvale
k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění přijímá management Fremach Morava, tyto zásady:
Soulad s environmentálními předpisy a jinými programy
Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke
I.
kterým se společnost zavázala.
Minimalizace dopadů na životní prostředí
Snižovat množství škodlivin emitovaných do ovzduší z lakovny.
II.
III.

Zabránit úniku škodlivin do odpadních vod.

IV.

Zamezit používání jakýchkoliv chemických produktů s obsahem těžkých kovů a ostatních
zakázaných látek ve výrobě.

Úspory energií, surovin a materiálů
V.

Trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů.

Havarijní připravenost
VI.

Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů
zajišťujících minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Pravidelně prověřovat
schopnost zaměstnanců správně reagovat na vzniklé havarijní situace formou modelových cvičení.

Předběžné environmentální zhodnocení
VII.

Hodnotit dopady na životní prostředí u změn technologií a plánovaných nových výrob, včetně
nových výrobků, ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.

Výrobky a služby
VIII.

Poskytovat k výrobkům společnosti informace a tam, kde je to potřebné, vzdělávat zákazníky,
distributory a veřejnost v oblasti bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace
poskytovaných výrobků a aplikovat podobné zásady pro poskytování služeb.

Vzdělávání zaměstnanců
IX.

Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti environmentálně
odpovědným způsobem, a vést zaměstnance k šetření přírodních zdrojů.

Smluvní dodavatelé
X.

Seznamovat zaměstnance dodavatelských firem, s principy a postupy používanými společností a
vyžadovat jejich uplatňování. U ostatních dodavatelů prověřovat jejich chování k životnímu
prostředí.

Otevřený přístup
XI.

Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými
stranami přijímáním a reagováním na jejich podněty. Pravidelně předávat informace o dopadech
činnosti společnosti na životní prostředí.
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