
 

KÖRNYEZETVÉDELMI, MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÉS  
MUNKABIZTONSÁGI ALAPELVEK 

 

A HUMAN BioPlazma Kft. emberi vérplazmából előállított termékek fejlesztésével, gyártásával és 
forgalmazásával foglalkozó vállalatként a fejlődés és a fenntarthatóság elveivel összhangban végzi 
tevékenységét. 
 
A HUMAN BioPlazma Kft. menedzsment rendszereket vezet be és működtet a környezetvédelemmel 
foglalkozó ISO 14001, valamint a munkaegészségügyre és munkahelyi biztonságra irányuló ISO 45001 
nemzetközi szabványai alapján. 
 
A HUMAN BioPlazma Kft. folyamatosan törekszik a vállalat fenntartható fejlesztésére a 
környezetvédelem, munkahelyi egészség és biztonság területén. 
 
A HUMAN BioPlazma Kft. termékei és működése fenntarthatóságát szem előtt tartva határozza meg 
stratégiáit és célkitűzéseit, valamennyi érdekelt fél közvetlen vagy közvetett elvárásaival összhangban. 
 

A HUMAN BioPlazma Kft. elkötelezett az alábbiak iránt: 
 

- megfelelő erőforrásokat, kompetenciákat és készségeket biztosít, hatásköröket és felelősségi köröket 
alakít ki, valamint meghatározza az irányítási rendszerek hatékony működtetéséhez szükséges 
folyamatokat 

- a kétirányú kommunikáció érdekében különböző kommunikációs csatornákon és módokon (pl. online 
kvázibaleset-bejelentő, EHS fogadóóra, EHS committee, EHS Híradó, WeKedrion) törekszik 
munkavállalói minél szélesebb körű bevonására és tájékoztatására; lehetőséget biztosít számukra 
észrevételeik, javaslataik megtételére és eljuttatására a vállalat vezetősége felé 

- valamennyi tevékenységében és folyamatában stratégiai fontosságú szempontként kezeli a 
munkahelyi biztonságot és a környezetvédelmet 

- biztosítja a törvényi megfelelőséget valamennyi általa végzett tevékenység tekintetében 
- folyamatosan növeli hatékonyságát; meghatározott időközönként, a piacon elérhető legjobb 

technológiák alkalmazásával kiértékeli annak gazdasági szempontból történő megvalósíthatóságát  
- javítja környezetvédelmi teljesítményét, kiemelt figyelmet fordítva annak legjelentősebb 

vonatkozásaira: csökkenti a veszélyes hulladék mennyiségét, növeli az újrahasznosított hulladék 
arányát, optimalizálja a víz- és energiafogyasztást, csökkenti a zajkibocsátást és javítja a szennyvíz 
minőségét 

- garantálja a biztonságos munkakörülményeket a részletes egészségügyi és biztonsági 
kockázatértékeléstől kezdve a megelőző és biztonsági intézkedések bevezetésééig, folyamatosan 
figyelemmel kíséri azok hatékonyságát, és elemzéseket végez a balesetek kiváltó okai kapcsán 

- figyelmük fokozott ráirányítása és szakértelmük elmélyítése révén valamennyi kollégát aktívan és 
hatékonyan bevonja a folyamatos fejlesztésbe 

- fejleszti az együttműködést a beszállítókkal és alvállalkozókkal az EHS-teljesítmény javítása 
érdekében, minél szélesebb körben alkalmazva a hasonló jellegű, hosszú távú együttműködést 

- EHS-stratégiáját és teljesítményét átlátható módon közzéteszi 
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