Πολιτική Covid Shield
Η Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ανταποκρινόμενη στις νέες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του ιού Covid-19 θέτει ως ύψιστη
προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
συνεργατών και πελατών της καθώς και την ομαλή και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση
των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει
Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield», σε συνδυασμό με τις σχετικές οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του
ιού Covid-19.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για:
•
Την εφαρμογή του συστήματος «Covid Shield» στο σύνολο των
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της.
•
Την υιοθέτηση των υγειονομικών πρωτόκολλων που αφορούν τη λήψη
μέτρων αντιμετώπισης του ιού Covid-19 σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές
απαιτήσεις.
•
Τον προσδιορισμό και την παροχή των απαραίτητων πόρων για την
πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης του ιού στις εγκαταστάσεις και στους
χώρους που δραστηριοποιείται.
•
Τη συνεχή βελτίωση των μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζει για την
προστασία από τον ιό Covid-19 σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.
•
Τη συνέργεια του παρόντος συστήματος διαχείρισης με τα Συστήματα
Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN
ISO 45001:2018.
Οι δεσμεύσεις της παρούσας Πολιτικής επεκτείνονται και στα βοηθητικά
λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού (όπως αποθηκευτικοί χώροι,
κλπ), αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επίσης
ισχύουν και για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς, που χρησιμοποιούν τις
εγκαταστάσεις λειτουργίας της εταιρίας.
Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει θέσει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους
οι οποίοι αφορούν ενδεικτικά:
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•
Τον αριθμό εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων προσωπικού
•
Τον αριθμό κρουσμάτων στα κεντρικά γραφεία και καταστήματα που έχουν
μεταδοθεί από τυχόν κρούσμα στις εγκαταστάσεις
•
Την παράδοση μέσων ατομικής προστασίας ανά εργαζόμενο
•
Το βαθμό συμμόρφωσης με την πολιτική «Covid Shield»
•
Την υλοποίηση προγραμματισμένων ανασκοπήσεων του Συστήματος
Οι συγκεκριμένοι στόχοι, αναθεωρούνται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό
επίτευξής τους στο πλαίσιο ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης, για την
έγκαιρη λήψη ορθών αποφάσεων και την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της
απόδοσής του.
Συνοψίζοντας, η Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δεσμεύεται στην
αδιάλειπτη εφαρμογή της παρούσας πολιτικής για το σύνολο των
δραστηριοτήτων της. Η πολιτική «Covid Shield» ανασκοπείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα από τη Διοίκηση ώστε να διατηρείται ενήμερη με τις οδηγίες των
αρμόδιων αρχών και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σελίδα 2 από 2

