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Kučovým záměrem environmentální politiky B. Braun Avitum, která navazuje na již definovanou politiku

integrovaného systému řizení kvality, je zajistit provozni a technické podminky pro všechny činnosti všech DS v

CZ/SKs důrazem na likvidaci odpadu, spotřebu elektrické energie, spotřebu upraveně vody pro dialýzu, použivání

dezinfekčních prostředků, občerstveni pacientů, praní prádla a zajištění dopravy na/z dialyzačního střediska.

Pro naplněni výše uvedeného klíčového záméru stanovuje vedení společnosti tuto Politiku environmentu:

1. Vytvořit optimální pracovni podmínky pro zaměstnance v oblasti zajišťování odborných, provoznich a

technických aspektů nutných pro jejich každodenní pracovní činnost na dialyzačních střediscích s

důrazem na dodržováni ochrany životniho prostředí.

2. Kontinuálně vzdělávat a motivovat zaměstnance v oblasti environmentálního managementu, zvyšovat

a posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za šetrné chováni k životnímu prostředí.

3. Zajistit vykonáváni všech činnosti v souladu s příslušnými požadavky platných zákonů, právních

předpisů a jiných požadavků, ke kterým se společnost B. Braun Avitum zavázala, a které se vztahuji k

jejím environmentálním aspektům.

4. Pravidelně informovat pacienty a veřejnost o našem závazku k ochraně životního prostředi.

(V zemích certifikovaných dle ISO 14001 informování formou zprávo EMS aktivitách na webových

stránkách).

5. Soustavně zlepšovat sníženi dopadů naši činnosti na životní prostředí a hledat možnosti dalšího

snižováni spotřeby energii.

6. Při strategických rozhodnutich vždy posuzovat jejich možný vliv na životni prostředi a aplikovat princip

prevence a předcházeni znečišťováni životního prostředi.

7. Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí od všech svých kličových dodavatelů.

8. Pravidelně a objektivně vyhodnocovat plněni této politiky a všech navazujících cílů.

Vedení společnosti B. Braun Avitum se zavazuje vytvářet optimálni podmínky a veškeré zdroje pro naplněni

Environmentální politiky, definovaných cílů a trvalého zlepšování poskytování služeb v oblasti dialýzy.

Od všech ostatních zaměstnanců společnosti B. Braun Avitum se očekává plná implementace environmentálního

managementu, podpora při naplňováni politiky a cílů environmentálního managementu, optimální využiti

zdrojů, kvalifikace a odborných znalostí pro plnění každodenních pracovních úkolů, aktivni přístup ke vzděláváni

v této oblasti a k neustálému zlepšování vykonávaných činností. Environmentální problematika je tedy nedílnou

součástí všech řidicích aktivit na všech řídicích úrovních a je respektována v činnosti každého zaměstnance.
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