Πολιτική ασφάλειας του στόλου
Η Coca-Cola HBC ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και
όσων επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της Πολιτικής για
την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας έχουν
δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου λόγω ατυχήματος από
επαγγελματικό όχημα και ενθαρρύνουν όλους τους εργαζόμενους να εφαρμόζουν πρακτικές
ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων εκτός των εργάσιμων ωρών.
Η δέσμευση της Coca-Cola HBC για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχήματος με οχήματα
προϋποθέτει ότι όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας:
• συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια οχημάτων και οδηγών
• ενημερώνουν όλους τους εργαζόμενους για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σχετικά με την
ασφάλεια του στόλου
• παρέχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση των οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς, οικολογικής και αμυντικής οδήγησης
• ορίζουν την ασφάλεια ως κριτήριο για την επιλογή οχήματος
• θεσπίζουν κριτήρια για την επιλογή οδηγού
• διασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των οχημάτων είναι κατάλληλα για το
περιβάλλον εργασίας
• διασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι κατάλληλα, λειτουργικά και εφαρμόζονται
σε όλα τα οχήματα της Εταιρείας
• διασφαλίζουν ότι όλα τα οχήματα χρησιμοποιούνται εντός των καθορισμένων ορίων φορτίου και
λειτουργίας
• εφαρμόζουν τις διαδικασίες συντήρησης του οχήματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το όχημα είναι
ασφαλές για χρήση στο δρόμο
• προγραμματίζουν τις διαδρομές και τα ταξίδια συμπεριλαμβάνοντας διαλείμματα για την
πρόληψη της κόπωσης
• ερευνούν τα ατυχήματα και εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επανεμφάνισης
• εξετάζουν την απόδοση της οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνουν μέτρα βελτίωσης στα
επιχειρηματικά σχέδια
Επιπλέον, η Εταιρεία προάγει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων οδήγησης σχετικά με τους
κινδύνους από κόπωση και περισπασμούς, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων, η ανάγνωση χάρτη
και ο προγραμματισμός δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης.
Το συμπληρωματικό έγγραφο για την πολιτική ασφάλειας του στόλου παρέχει επιπλέον
πληροφορίες με σκοπό να ενισχύσει τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική. Επίσης, οι
επιμέρους χώρες διαθέτουν τοπικές πολιτικές ασφάλειας του στόλου για τη διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων και νομικών απαιτήσεων.
Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής αφορά τους εργαζόμενους στην Coca-Cola HBC σε
ρόλο οδηγού για επαγγελματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Εντούτοις η τήρηση των αρχών και
πρακτικών που προτείνει η πολιτική ασφάλειας του στόλου συνιστάται επίσης σε εργολάβους,
προμηθευτές ή τρίτα μέρη που συνδέονται επιχειρηματικά με την Coca-Cola HBC.

Η ευθύνη για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ανήκει στην Επιτροπή
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Διευθύνων Σύμβουλος
δεσμεύομαι για την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας πολιτικής για την ασφάλεια του στόλου
της Coca-Cola HBC καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης στην ασφάλεια του
στόλου.
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