ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и
инженеринга на иновативни строителни решения в няколко основни направления:
• инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• ландшафт и зелена инфраструктура;
• хидроизолации за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.
Политика:
Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ разбира и приема, че ежедневните фирмени процеси
могат да повлияят както пряко, така и непряко върху околната среда. Наша цел е да
опазваме и подобряваме околната среда чрез добро управление и прилагане на найдобрите практики. Ще продължим да работим за интегриране на екологичните решения
в нашите бизнес процеси и да приемаме зелени алтернативи във всички наши
дейности, там и когато това е възможно.
Изпълнявайки този свой ангажимент, ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ:
• постави на видно място настоящата Политика по опазване на околната среда с
цел запознаване със съдържанието ѝ на всички заинтересовани страни;
• •
провежда политика на съответствие с всички приложими нормативни
изисквания и добри практики на международно, национално и местно ниво;
• •
там където и когато е възможно, отстранява рисковете към околната
среда чрез правилен подбор на материали, оборудване и производствени
процеси;
• •
полага усилия да намали употребата на вода, енергия и други природни
ресурси;
• •
подобрява екологичната ефективност на транспортния си парк и
пътувания;
• •
полага постоянни усилия да намали до минимум отпадъците и увеличи
рециклирането в рамките на своите вътрешнофирмени процедури;
• •
предотвратява замърсяването на водата, въздуха и земята;
• •
идентифицира и управлява, доколкото е по възможностите му,
рисковете по опазването на околната среда;
• •
ангажира партньори, клиенти, доставчици и подизпълнители в
изпълнението на настоящите цели и задачи;
• •
насърчава продажбите на екологично отговорни продукти и системи;
• •
осигурява необходимите ресурси за контрол на рисковете върху
околната среда, произтичащи от производствените дейности във фирмата;
• •
осигурява подходящо обучение, за да даде възможност на работници и
служители да се справят с техните специфични области на контрол върху
околната среда;
• •
поема ангажимент, когато рисковете не могат да бъдат премахнати, те
да бъдат сведени до минимум чрез заместване на процеси и използване на
строг физически контрол.
Настоящата Политика по опазване на околната среда ще бъде постоянно
преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес
дейностите на компанията и изменения в законодателството. Всички промени във
фирмената политика могат да бъдат предоставени по всяко време на
заинтересованите от това страни.
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