Politika kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
_______________________________________________________________________________________________

CHART si uvědomuje, že management kvality, zdraví, bezpečnosti a životního
prostředí (QHSE), jsou nedílnou součástí fungování úspěšného podnikání.
CHART se zavázal splňovat nebo překračovat očekávání zákazníků nad rámec
právních i regulačních požadavků, vedoucích ke zlepšení bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a snížení dopadu na životní prostředí. CHART bude i nadále
zajišťovat dlouhodobou spokojenost svých zákazníků prostřednictvím neustálého
zlepšování našich procesů, produktů a služeb. Doporučujeme zákazníkům,
dodavatelům a dalším zúčastněným stranám, aby učinili totéž.
V souladu s naším závazkem QHSE, CHART:









bude splňovat všechny regulační, průmyslové, bezpečnostní a ekologické normy,
zajistí funkčnost produktů a služeb, podle očekávání, doručení včas s plnou podporou po dodání,
zavazuje se k předcházení úrazů a poškození zdraví,
zavazuje se k ochraně životního prostředí a k prevenci znečišťování,
bude neustále zlepšovat a sledovat výkon QHSE,
bude neustále zlepšovat a snižovat negativní dopady na životní prostředí,
bude zahrnovat QHSE faktory do svých obchodních rozhodnutí,
bude podporovat QHSE povědomí a vzdělávání svých zaměstnanců.

Quality, Health, Safety & Environmental Policy
_______________________________________________________________________________________________

Chart recognizes that Quality, Health, Safety & Environmental (QHSE) management are integral
to the operation of a successful business. Chart is committed to meet or exceed customer
expectations beyond legal and regulatory requirements, to improve employee health and safety,
and to reduce our environmental impact. Chart will continue to ensure the long-term satisfaction of its
customers through continual improvement of our processes, products and services. We encourage
customers, suppliers and other stakeholders to do the same.

Consistent with our QHSE commitment, Chart:










will meet and/or exceed all regulatory, industry, safety and environmental standards,
will ensure products and services function as expected, be delivered on-time, and be fully
supported after delivery,
commits to prevent injury and ill health,
commits to protection of the environment and prevention of pollution,
will continually improve and monitor our QHSE performance,
will continually improve and reduce our negative environmental impacts,
will incorporate QHSE factors into our business decisions and,
will promote QHSE awareness and training of our employees.

