НАША
ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ҐРУНТ – ПОВІТРЯ – ВОДА

У цій політиці окреслено орієнтацію компанії Logoplaste на досягнення в своїй роботі найвищих стандартів охорони
навколишнього середовища, завдяки яким компанія не призведе до забруднення* або не допустить його. Ця політика
стосується всіх напрямків нашої господарської діяльності, служб, працівників, підрядників і відвідувачів.
*Забруднення – це потрапляння у повітря, воду або ґрунт будь-якої речовини, яка завдає або може завдати шкоди
людям або навколишньому середовищу.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
У процесі прийняття рішень стосовно нового будівництва або добудови наявних будівель, а також для забезпечення
збереження місцевої дикої природи й навколишнього середовища компанія Logoplaste оцінює потенційний вплив на
навколишнє середовище.
Будівництво або розробка промислового підприємства відбувається з дотриманням місцевих стандартів планування та
будівництва. Це дозволяє врахувати можливість викидів, а також локального й аварійного забруднення.
У процесі запуску або розробки нового підприємства менеджер проєкту використовує міжнародний контрольний список з
питань техніки безпеки та захисту навколишнього середовища для запуску нових підприємств, що забезпечує планування
заходів відповідно до робочого графіка.
Підприємства проводять оцінювання ризиків з метою виявлення місць можливих витоків і встановлення об’єму розлитої
речовини, а також забезпечують необхідні матеріали щодо дій на випадок витоків.
У процесі придбання нового обладнання завжди враховується оптимальний баланс між рівнем споживанням електроенергії
та ризиком забруднення.
На усіх об’єктах проводиться оцінювання ризиків забруднення із зазначенням місць можливих витоків і забруднень, типових
об’ємів, частоти та ступеня ризику, а також викладаються заходи із запобігання та стримування.
У разі надзвичайної події підприємства проводять роботи з локалізації та очищення і, у разі необхідності, звертаються по
консультацію до спеціалізованих підрядників. Крім того, ми повідомляємо про кожен випадок забруднення місцевим
органам влади та зацікавленим сторонам згідно з вимогами природоохоронного законодавства відповідної країни.

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ҐРУНТУ
Усі наші підприємства не спричиняють забруднення ґрунту у процесі роботи або
виробничої діяльності. Це стосується процесів зберігання речовин, збирання та
переробляння відходів, а також можливості аварійних витоків.
Здійснюється контроль за всіма небезпечними відходами, щоб їх збирання та
зберігання не спричиняли забруднення навколишнього середовища.

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ПОВІТРЯ
Якщо підприємство не може не здійснювати викиди у повітря, це відбувається із
дотриманням усіх необхідних нормативних дозволів щодо здійснення викидів в
атмосферу.

У місці здійснення викидів у атмосферу підприємство запроваджує детальний план
контролю на забезпечення виконання вимог законодавства. План передбачає
перевірку за кольором і запахом.
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ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ ВОДИ
Якщо підприємство не може не зливати переробленої/забрудненої води, цей
процес має відбуватись із дотриманням вимог усіх нормативних дозволів.

Якщо підприємству потрібно здійснювати утилізацію переробленої/забрудненої
води в рамках проведення робіт із технічного обслуговування, таку воду має
збирати й утилізувати авторизована компанія з утилізації відходів. Така вода не
підлягає зливанню безпосередньо до місцевої каналізації чи іншої системи
збирання стічних вод.

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ МОРІВ
(ВТРАТА ФЛЕКСІВ І ПЕЛЕТ)

Усі підприємства, що обробляють сировину у вигляді пелет чи флексів або
переробляють вторинну сировину на своїй території, зобов’язані для запобігання
забрудненню дотримуватись процедур чистого виробництва (Operation Clean Sweep
procedures). Наші підприємства проводять оцінювання ризиків потенційних втрат і
реалізують рішення із запобігання та перешкоджання таким втратам.

У проєктах нових підприємств передбачено засоби запобігання забрудненню у формі
насипу й інші заходи стримування. Додаткова увага приділяється підприємствам,
які розташовані біля відкритих водойм або заповідних зон.

ГОТОВНІСТЬ ДО АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ
Усі підприємства мають підготувати, мати в наявності та регулярно перевіряти
процедури готовності до аварійних ситуацій, а також забезпечити необхідне
обладнання для стримування локального й аварійного забруднення.
У рамках плану готовності до аварійних ситуацій усі підприємства мають
зазначити місцеві точки зливання до каналізаційної системи та їх призначення
(для поверхневих вод, стічних вод, комбінованих за складом вод). Підприємства
повинні знати, куди ведуть ці точки зливання до каналізаційної системи.

КОНТРОЛЬ І ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
У разі застосування набору для ліквідації витоків підприємство має внести
відповідний запис у звітах з контролю за потенційними небезпеками. Ці звіти
використовуються для встановлення причин і визначення заходів з ліквідації
витоків, а також для аналізу тенденцій.
Часті інспекції та внутрішні перевірки робочих місць мають проводитися з метою
перевірки відповідності вимогам означених умов роботи.
Оцінювання ризиків витоку має регулярно здійснюватися для забезпечення
постійного контролю ризиків і перевірки контрольних заходів. Має вестися
протокол таких перевірок.

Цю політику має бути доведено до уваги всіх
працівників, підрядників і відвідувачів. Ця політика
підлягає щорічному або частішому перегляду, якщо
зміни потрібно внести негайно.
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