
НАШІ
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

Використовуй підхід на основі оцінки ризику для виявлення небезпек та зменшення ризику, що впливає на безпеку та 
якість продукції, охорону праці, техніку безпеки й охорону довкілля.
Навчай та розвивай співробітників, формуючи в них навички, необхідні для виконання завдань з першого разу.
Виконуй наші юридичні зобов'язання щодо безпеки та якості продукції, охорони праці, техніки безпеки й охорони 
довкілля.
Документуй наші системи управління, забезпечуючи, таким чином, послідовність їхнього застосування.
Відкрито залучай та консультуйся з нашими співробітниками з питань безпеки та якості продукції, охорони праці, техніки 
безпеки й охорони довкілля, включаючи зміни на робочому місці.
Постійно вдосконалюй наші процеси, використовуючи нові технології, матеріали, виробничі процеси та наші системи 
управління.
Підтримуй і контролюй необхідний рівень чистоти устаткування й обладнання та гігієни персоналу, як передбачено 
нашими методологіями оцінки ризиків та системами управління.
Сприяй впровадженню культури відкритості, залученості та гідності на робочому місці, щоб працівники могли брати 
участь у застосуванні систем управління та методів роботи, а також оскаржувати їхню доцільність.
Проводь внутрішні аудити та перевірки на робочому місці для визначення відповідності та підвищення продуктивності.
Сприяй створенню робочого середовища, де кожен співробітник розуміє свою роль і виконує свої обов'язки.
Створюй та підтримуй активні канали внутрішньої та зовнішньої комунікації на всіх рівнях бізнесу, забезпечуючи 
ефективний обмін інформацією.
Забезпечуй відповідну інформацію з техніки безпеки, проводь інструктаж, навчання та нагляд для усіх відвідувачів, 
підрядників і співробітників.
Вживай активних заходів, коли все йде поза планом, зокрема у разі настання інцидентів, випадків локального та 
аварійного забруднення, виявлення будь-яких невідповідностей, отримання травм, захворювання чи виникнення 
надзвичайних ситуацій.

Проектуй та розроблюй екологічно 
чисту продукцію з урахуванням 
кінцевого терміну експлуатації, 
можливостей переробки, матеріалів, 
альтернативних методів.

Скорочуй кількість відходів і сприяй 
повторному використанню, 
переробці за допомогою 
затверджених підрядників з утилізації 
відходів.

Впроваджуй технології, що 
дозволяють зменшити обсяг 
використаного паперу.

Використовуй сировину, яка 
відповідає зазначеним вимогам 
щодо безпеки та якості продукції.

Розроблюй методи контролю 
якості процесів, що дозволяють 
нам невідкладно контролювати і 
виробляти нашу продукцію, 
незалежно від обставин.

Забезпечуй прийняття критичних 
рішень на основі ризику та 
наявної інформації.

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

Створюй культуру, де кожен 
зможе взяти участь у створенні 
безтравматичного робочого 
місця, а дотримання техніки 
безпеки стане нормою.

Забезпеч управління та контроль 
за діями відвідувачів і підрядників 
під час їхнього перебування на 
об'єктах. Переконайся, що наш 
технологічний процес не впливає 
на здоров'я співробітників та 
інших осіб, які стикаються з ним.

ОХОРОНА ПРАЦІ Й
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ

ЯКІСТЬ  ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 
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НАША
ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИКА

Цю політику буде доведено до відома усіх 
співробітників і представлено для ознайомлення на усіх 
об'єктах. Її перегляд здійснюється щорічно або частіше, 
якщо виникне необхідність, а відповідна інформація 
надається усім зацікавленим сторонам за запитом.

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief 
Executive Officer
26 травня 2021 (V6)
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У Logoplaste ми пропагуємо культуру охорони праці й техніки безпеки, 
побудовану на принципах автентичності, розширення можливостей та 
підзвітності, забезпечуючи високі стандарти управління заходами з охорони 
праці й техніки безпеки на кожному без виключення етапі діяльності.

Наші зобов'язання з виробництва і постачання безпечної упаковки, що 
відповідає правовим нормам й узгодженим вимогам до забезпечення 
безпеки та якості продукції, є повними та безкомпромісними.

Ми прагнемо створити екологічно чисте виробництво та продукти, постійно 
підвищуючи ефективність використання наших ресурсів, споживання 
сировини, енергії та води, попереджаючи та зменшуючи викиди й скиди 
внаслідок нашої діяльності та працюючи над досягненням нульового рівня 

ОХОРОНА ПРАЦІ Й ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

Наша концепція полягає у тому, щоб зробити охорону праці й техніку безпеки не просто пріоритетом, а одним з 
основоположних принципів, – ми прагнемо запобігти травмуванню та захворюванню. Ми вважаємо, що забезпечення 
безпечних умов праці не підлягає обговоренню, і жодне завдання, яким би важливим воно не було, не вартує того, щоб бути 
виконаним у небезпечний спосіб.

Відповідальність за охорону праці й техніку безпеки у першу чергу лежить на керівництві. Повністю підтримуючи та 
схвалюючи цю політику, ми зобов'язуємося зробити свій внесок в її впровадження та зробити це прозоро. Ніщо з того, що 
ми робимо, не є настільки важливим, щоб можна було нехтувати питанням забезпечення безпеки. Усі співробітники 
зобов'язані дбати про себе та оточуючих і тому мають право припинити будь-які методи, що, за їхньою думкою, 
загрожують їм або іншим особам.

відходів для довкілля. Технології відіграють важливу роль у нашій діяльності, тому зважаючи на результати оцінки 
енергоспоживання та взаємодіючи з виробниками обладнання, ми зобов'язуємося працювати над покращенням 
екологічних показників.

Ми прагнемо постійно переглядати та вдосконалювати наші екологічні показники та відповідні методи роботи на 
шляху до реалізації своєї концепції.

Наша концепція полягає у тому, що робота над безпекою та якістю продукції є одним з основоположних ПРИНЦИПІВ. 
Ми прагнемо, аби нас вважали найнадійнішим постачальником якісної продукції, здатним забезпечити найвищий рівень 
безперебійності постачання.

Ми зобов'язуємося постійно вдосконалювати наші бізнес-процеси в інтересах наших клієнтів, компанії Logoplaste, 
зацікавлених сторін та інших осіб.

Ми створимо культуру безпеки та якості продукції, побудованої на принципах автентичності, розширення можливостей 
та підзвітності, та сприятимемо її розвитку, забезпечуючи високі стандарти керівництва та управління на кожному без 
виключення етапі діяльності.



УПРАВЛІННЯ 
ДОКУМЕНТООБІГОМ

АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ 
ПРИЧИН

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВСІХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВОДІВ З ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ (ОНОВЛЕНО В ТРАВНІ 2021 РОКУ)

• У разі виникнення потреби у корекційних заходах на основі аналізу ключових причин слід застосувати методи 
відповідного аналізу, щоб виявити основну причину та вжити дієвих корекційних заходів.
• Необхідно провести навчання з методів аналізу основних причин.

• Використовуй SharePoint для здійснення контролю до нашої документації та забезпечення доступу до неї, що дозволить у 
будь-який час гарантувати усім співробітникам можливість ознайомитися з останньою версією документів щодо 
забезпечення якості, охорони праці, техніки безпеки й охорони довкілля.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

СТАНЬ ДЛЯ НАШИХ
КЛІЄНТІВ 
НАЙНАДІЙНІШИМ 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ / 
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ 
УМОВ

• Впровадження сертифікованої системи управління безпекою та якістю продукції відповідно до стандарту GFSI 
(Глобальна ініціатива з безпеки харчових продуктів). Серед прикладів – Глобальний стандарт упаковки B.R.C.G.S., 
FSSC 22000.

• Досягни ppm-продуктивності Logoplaste на рівні < 60 ppm нетто за період з початку року.
• На заводах необхідно впровадити систему управління відповідно до стандартів якості та безпеки продукції й 
споживачів.

БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

3

ФУНКЦІЇ ТА
ОБОВ'ЯЗКИ

• Задокументуй основні обов'язки щодо контролю якості, охорони праці, техніки безпеки й охорони довкілля на 
кожному об'єкті. Зокрема, визнач представників, яких буде призначено на ті чи інші посади.

УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ
РИЗИКУ / ІНШЕ

• Якщо таке передбачено положеннями договору або мова йде про постачання автомобільної упаковки, на заводі 
необхідно впровадити систему управління якістю ISO 9001.

УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСАМИ

• Переконайся, що на заводах документується процес встановлення та реєстрації оптимальних налаштувань виробничих 
процесів, обладнання контролю якості, відеосистем і систем вимірювання. Ці основні налаштування необхідно 
контролювати, щоб зменшити коливання та забезпечити контроль.

ЗРОБИ РОБОЧЕ
МІСЦЕ
БЕЗПЕЧНІШИМ

СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПЕКОЮ

• Усі заводи повинні дотримуватися встановлених глобальних процедур з охорони праці, техніки безпеки й 
охорони довкілля і документувати будь-які вимоги, що застосовуються на тому чи іншому заводі або у тій чи іншій 
країні.
• На заводах, де працює 30 або більше осіб (або де проведений відповідний інструктаж), необхідно впровадити 
систему управління безпекою ISO 45001.

• TRIR (загальна частота зареєстрованих випадків) < 2,5: наша мета – забезпечити нульовий рівень травмування або 
захворювання.

ОХОРОНА ПРАЦІ Й ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ В 
МЕЖАХ
РОБОЧОГО МІСЦЯ

• Впровадь орієнтовану на процес оцінку ризиків на основі даних щодо травм та захворювань, суттєвих потенційно 
небезпечних подій, вимог законодавства та небезпечних завдань. 
• Переконайся, що всі співробітники можуть ідентифікувати будь-які небезпечні умови або моделі поведінки за 
допомогою впровадженого нами процесу виявлення потенційно небезпечних ситуацій. Ми очікуємо, що кожен 
співробітник фіксуватиме приблизно по 5 випадків на рік. 
• Проведи документально оформлену перевірку безпеки робочого місця, зокрема застосувавши один із методів 
забезпечення відповідності та вимірювання продуктивності.
• Впровадь систему виявлення та реєстрації належної безпечної поведінки. Ми очікуємо, що кожен керівник 
фіксуватиме приблизно по 12 випадків на рік.
• Проводь часті вступні інструктажі з техніки безпеки, присвячені широкому колу питань, включно з тими, що 
належать безпосередньо до напрямку їхньої діяльності.

НАШ
3-РІЧНИЙ ПЛАН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Й ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ



ЕНЕРГЕТИКА

КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ
• Переконайся, що збір генерованих нашою діяльністю відходів здійснюється окремо, щоб полегшити переробку, 
повторне використання та належну утилізацію відходів. Це передбачає використання затверджених сертифікованих 
підрядників з утилізації відходів.

• Здійснюй постійно оновлюваний облік енергоефективності виробничої техніки й обладнання, зокрема виробничих 
машин, освітлення, двигунів, компресорів, холодильних машин та печей. Мета – на основі цієї інформації здійснювати заміну 
обладнання на більш ефективне.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
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ЛОКАЛЬНЕ ТА
АВАРІЙНЕ
АБРУДНЕННЯ

• Розроби та застосовуй засоби контролю для управління інцидентами, які можуть призвести до місцевого та/або 
аварійного забруднення. Це передбачає належне використання та застосування обвалованих ділянок, наборів для збору 
розливів і проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення.

МІНІМІЗУВАТИ
ЗАБРУДНЕННЯ 
МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА

• Впроваджуй передовий досвід виконання міжнародної програми Operation Clean Sweep. Для цього слід визначити місця, 
де гранули, пластівці чи перероблені матеріали, ймовірно, потраплять в морське середовище, і впровадити дієві рішення, 
спрямовані на попередження такого потрапляння та їхню ізоляцію.

ВОДНІ РЕСУРСИ 
• Впроваджуй на місцевому рівні «кампанію з підвищення обізнаності щодо водних ресурсів», орієнтовану на належне 
використання та збереження водних ресурсів. Крім цього, слід проводити планові перевірки та здійснювати технічне 
обслуговування об'єктів з метою уникнення втрат води.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВСІХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВОДІВ З ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ (ОНОВЛЕНО В ТРАВНІ 2021 РОКУ)

НАШ
3-РІЧНИЙ ПЛАН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Й ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


