CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NƯỚC
CỦA CHÚNG TA
TUYÊN BỐ CHUNG
Với đa số mọi người, chúng ta chỉ cần vặn vòi và sẽ có nước để sử dụng. Và chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên,
hơn 2 tỷ người trên thế giới lại thiếu nguồn nước sạch. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước tiếp tục tăng, ô nhiễm nguồn nước
tăng theo cấp số nhân, nguồn cung cấp nước ngọt giảm và các mối lo ngại tăng lên trên toàn cầu.
Nước là nguồn tài nguyên quý hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp.
Các hoạt động của Logoplaste không sử dụng nhiều nước – nước chủ yếu được sử dụng để làm mát trong các hoạt động
làm sạch khép kín và cho các mục đích cá nhân – nhưng chúng ta luôn cam kết giám sát, quản lý có trách nhiệm và thực
hiện các hành động để giảm lượng nước sử dụng ngay cả khi nguồn nước hiện đang dồi dào.
Chúng ta cần sử dụng nước một cách khôn ngoan và có trách nhiệm trong hoạt động và cuộc sống hằng ngày.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
• Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định về môi trường và đây là yêu cầu không
thể thỏa hiệp.
• Luôn đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ WASH (Nước, Vệ sinh và Dọn dẹp) và hoạt
động đầy đủ, được quản lý an toàn cho tất cả nhân viên, nhà thầu và khách đến
thăm.
• Quản lý có hệ thống các rủi ro liên quan đến nước cho công ty và cộng đồng địa
phương.
• Chịu trách nhiệm về việc sử dụng nước, bao gồm giám sát việc bơm nước và tập
trung vào việc giảm thiểu và sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.
• Theo dõi và quản lý việc xả nước, cũng như các tác động tiềm tàng của chúng đối
với môi trường xung quanh
• Tăng cường tái chế và tái sử dụng nước khi có thể

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ NƯỚC CỦA LOGOPLASTE
• Coi việc sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả là ưu tiên khi đưa ra quyết định mua
thiết bị
• Thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất về sử dụng và bảo tồn nước tại các địa
điểm sản xuất mới và hiện có
• Bảo dưỡng thiết bị thường xuyên, chống thất thoát nước
• Thúc đẩy việc sử dụng nước đúng cách và có trách nhiệm thông qua giáo dục và
đào tạo
• Báo cáo các sự cố về nước, tiến hành điều tra và thực hiện các hành động khắc
phục thích hợp
• Chia sẻ các phương pháp hay nhất để tất cả chúng ta có thể học hỏi và cải thiện

GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG
• Tất cả các nhà máy phải biết lượng nước tiêu thụ cho các hoạt động sản xuất và
phúc lợi (đồng hồ). Và chúng ta sẽ duy trì hồ sơ về lượng nước tiêu thụ.
• Chúng ta đặt mục tiêu giảm việc bơm và sử dụng nước thông qua cải tiến liên tục
và những tiến bộ trong công nghệ.
• Chúng ta sẽ thường xuyên kiểm tra và đánh giá thiết bị, quy trình và thủ tục của
mình.

“TẠI LOGOPLASTE, CHÚNG TA ĐẢM BẢO MỖI GIỌT NƯỚC ĐỀU QUÝ GIÁ.”
Chính sách này được tuyên truyền cho tất cả nhân viên, nhà
thầu và khách thăm. Chính sách được xem xét hằng năm hoặc
sớm hơn nếu có thay đổi tức thời
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