
CHÍNH SÁCH 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA CHÚNG TA

CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI KHÔNG NGUY HẠI
Tại Logoplaste, chúng ta cam kết bảo vệ môi trường bằng cách thực hiện một chương trình quản lý chất thải hiệu quả đáp 
ứng hoặc vượt mức các yêu cầu của pháp luật và quy định. Chúng ta cam kết giảm thiểu chất thải phát sinh tại tất cả các 
địa điểm bằng cách thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục. Chúng ta sẽ tuân theo hệ thống phân cấp quản lý chất thải để 
đảm bảo liên tục giảm thiểu tác động của chúng ta lên môi trường.

GIẢM THIỂU
Tất cả chất thải đều tác động đến môi trường và cách duy nhất để tránh tác động là 
không tạo ra chất thải ngay từ đầu. Do đó, chúng ta sẽ nỗ lực giảm thiểu chất thải thông 
qua cải tiến quy trình, công nghệ và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu.

TÁI SỬ 
DỤNG

Khi không thể giảm thiểu việc phát sinh chất thải, chúng ta sẽ kiểm tra xem người khác 
có thể tái sử dụng nó hay không trước khi thải bỏ theo các quy định về môi trường. Trong 
đó có thể bao gồm thiết bị sản xuất, thiết bị CNTT và nội thất văn phòng.

TÁI CHẾ
Chúng ta sẽ tái chế, bất cứ khi nào có thể. Chất thải không thể tái chế sẽ được bỏ vào 
thùng chứa chất thải chung. Nhân viên, nhà thầu và khách thăm phải được tuyên truyền 
đầy đủ để đảm bảo các thùng chứa rác thải tái chế được sử dụng đúng cách.

THẢI BỎ
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Chất thải chuyển đến các bãi chôn lấp là lựa chọn tệ nhất cho môi trường. Chúng ta sẽ cố 
gắng giữ điều này ở mức tối thiểu tuyệt đối và hướng tới không có chất thải chuyển đến 
bãi chôn lấp. Trong trường hợp không thể tái sử dụng và tái chế, chúng ta ưu tiên đốt 
chất thải có thu hồi năng lượng hơn là chuyển đến các bãi chôn lấp.

PHÂN TẦNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Chúng ta sẽ giảm thiểu chất thải nguy hại và không nguy hại phát sinh từ hoạt động của các cơ sở của chúng ta thông qua các 
hoạt động cải tiến liên tục và những tiến bộ công nghệ.
Chúng ta sẽ nỗ lực không thải rác đến các bãi chôn lấp, nỗ lực tuân theo hệ thống phân cấp quản lý chất thải.
Chúng ta sẽ chỉ sử dụng các nhà thầu xử lý chất thải được cấp phép để đảm bảo loại bỏ và xử lý chất thải một cách an toàn và 
hiệu quả.
Các nhà thầu xử lý chất thải được lựa chọn của chúng ta sẽ:
 - Cung cấp hồ sơ về chất thải được loại bỏ khỏi nhà máy
 - Biết rõ bước tiếp theo trong quy trình xử lý chất thải sau khi rời khỏi nhà máy của chúng ta
 - Được cấp phép xử lý chất thải theo các quy định và yêu cầu thích hợp
 - Đưa ra giải pháp tốt nhất có thể để phục hồi, tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý chất thải cho chúng ta.
Tất cả các nhà máy sẽ thu thập và duy trì thông tin và kiến thức về những bước tiếp theo trong quy trình xử lý chất thải sau khi 
thu gom.
Chất thải từ bất kỳ nhà máy Logoplaste nào sẽ không được chôn lấp hoặc đốt tại chỗ. Cách làm này hoàn toàn bị nghiêm cấm.
Chúng ta sẽ không chuyển chất thải đến các quốc gia có cơ sở hạ tầng hạn chế nên không có khả năng tái sử dụng, tái chế 
hoặc xử lý chất thải đúng cách.
Nhân viên, nhà thầu và khách thăm sẽ được đào tạo, cung cấp thông tin và thùng rác phù hợp để khuyến khích tái chế và hỗ trợ 
việc thải bỏ rác đúng cách.
Chúng ta sẽ ủng hộ khách hàng trong các sáng kiến, chương trình và sắp xếp để kiểm soát và giảm thiểu chất thải.
Ở những nhà máy mà đơn vị cho thuê chịu trách nhiệm thu gom chất thải, chúng ta phải quan sát và nắm rõ quy trình xử lý.
Nếu biết rằng chất thải của chúng ta được thải bỏ hoặc xử lý không đúng cách, chúng ta sẽ làm việc với chính quyền địa 
phương theo yêu cầu để thu gom và dọn dẹp, đồng thời sẽ không sử dụng nhà thầu xử lý chất thải đó nữa.
Mỗi nhà máy sẽ chỉ định một đại sứ kiểm soát chất thải chịu trách nhiệm đảm bảo nhà máy lưu giữ bản sao mọi tài liệu vận 
chuyển chất thải. Thông tin này sẽ cho phép nhà máy theo dõi và báo cáo về chất thải do nhà máy tạo ra.

YÊU CẦU CHUNG
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Tất cả chất thải nguy hại phải được phân loại chính xác và lưu trữ trong các thùng chứa an toàn.
Cần phải áp dụng một quy trình xử lý đổ tràn để ngăn chặn và kiểm soát bất kỳ tổn thất do sự cố nào
Chỉ cho phép loại bỏ các chất thải nguy hại này khỏi nhà máy của Logoplaste thông qua các nhà thầu xử 
lý chất thải được cấp phép để đảm bảo xử lý đúng cách và tuân thủ luật môi trường hiện hành.
Phải duy trì hồ sơ cho tất cả các lần vận chuyển chất thải, ghi rõ số lượng chất thải cụ thể.

CHẤT THẢI NGUY HẠI

QUÁ TRÌNH LÀM 
SẠCH, PHÔI, CHAI, 
XƯƠNG

Tất cả các nhà máy sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chất thải nhựa được thu gom một cách chính xác. Điều 
này đảm bảo rằng chất thải nhựa có thể được tái chế bởi chính nhà máy đó hoặc một doanh nghiệp khác.
Hồ sơ vận chuyển chất thải chi tiết phải được duy trì khi chuyển chất thải ra khỏi nhà máy.
Thông tin về chất thải nhựa do nhà máy tạo ra sẽ được duy trì và sử dụng để thúc đẩy các cải tiến trong nhà 
máy. Mục đích là để giảm thiểu chất thải nhựa trong quá trình khởi động và các thay đổi về màu sắc và kích 
thước.

CHẤT THẢI KHÔNG NGUY HẠI
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Trước khi vứt bỏ thiết bị, cần phải tháo/xóa ổ cứng để đảm bảo không có dữ liệu nhạy cảm nào có thể bị 
truy cập.
Cáp nguồn điện (nếu được lắp) phải được cắt để vô hiệu hóa thiết bị.
Chất thải điện phải được nhà thầu xử lý chất thải điện được cấp phép vận chuyển ra khỏi nhà máy và có hồ 
sơ vận chuyển chất thải đầy đủ.
Thiết bị được tặng cho tổ chức từ thiện hoặc người thụ hưởng khác phải được kiểm tra và xác minh để đảm 
bảo rằng thiết bị đó không gây ra rủi ro về an toàn điện. Thiết bị phải được "xóa sạch" các dữ liệu nhạy cảm.
Tất cả nhà máy sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo máy in và hộp mực được tái chế/nạp lại.

CHẤT THẢI ĐIỆN

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BẢO TRÌ

CHẤT THẢI KIM LOẠI
Chỉ nhà thầu xử lý chất thải được cấp phép mới được thực hiện việc loại bỏ chất thải kim loại. Khi không có 
phiếu vận chuyển, chất thải sẽ không được chuyển cho bất kỳ ai cung cấp dịch vụ thu gom "bên đường".
Những chiếc thang mà nhà máy không dùng nữa sẽ được điều chỉnh để người khác không thể sử dụng. 
Điều này là để ngăn ngừa tình trạng thang bị hư hỏng có khả năng gây hại hoặc thương tích.

Hồ sơ chứng chỉ của tất cả nhà thầu xử lý chất thải đều sẽ được kiểm tra thường xuyên. Điều này nhằm 
đảm bảo rằng nhà thầu xử lý chất thải vẫn có giấy phép loại bỏ và xử lý chất thải cho chúng ta.

THEO DÕI VIỆC TUÂN THỦ
1.

Chúng ta sẽ tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và kiểm tra an toàn tại nơi làm việc để xác nhận việc tiếp 
tục tuân thủ chính sách này.

2.

Các nhà máy của chúng ta sẽ duy trì hồ sơ về tất cả các lần vận chuyển chất thải. Nhà máy sẽ sử dụng 
thông tin này để giám sát lượng chất thải được tạo ra, cách thức và nơi xử lý chất thải.

3.

Chính sách này được tuyên truyền cho tất cả nhân viên, 
nhà thầu và khách thăm. Chính sách sẽ được xem xét hằng 
năm hoặc sớm hơn nếu có thay đổi tức thời.

Lần xem xét tiếp theo: Tháng Năm, 2023

Gerardo Chiaia
Giám đốc điều hành
Tháng Năm, 2022 (V1)
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