YÖNETİM POLİTİKASI

MANAGEMENT POLICY

Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Şti olarak EGE Serbest Bölge’de Anne-Bebek Ürünleri tasarımı ve üretimi üzerine hizmet
vermekte olup, hizmetlerimizi kapsayan tüm süreçlerimiz için ‘’Sadece Sevgi Sevgiyi Doğurur’’ prensibi ile aileler tarafından dünya çapında en cok
güvenilen bebek ürünleri üreticisi olma hedefi yolunda ilerlerken, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul edip, iş
sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirerek anne ve bebeklere sevgi içeren ürünler ve hizmetler sağlamayı amaçlıyoruz.
As Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Şti provide desing and manufacturing of baby product service in Aegean Free Zone,
while we proceed the way ıf being most trusted baby products producer with the main principle of ‘Only Love Can Beget Love’, we admit that
protection and improvement of the environment are part of our job and we aim that, to provide product and service, which contain love, to form
occupational health and safety culture and adopted it as a way of life.
Bu amaca uygun olarak aşağıdakileri taahhüt etmekteyiz;
With this purpuse we promise those below;
ü

Emzirme için en yüksek etkiye sahip ürüler ile annelere direk çözümler sağlamayı ve tüm dünya’da ulaşılabilir olmayı. Her zaman yüksek etik ilkeler ile
çalışmayı.
To provide unparalleled solutions to mums through the most efficacious products for breast feeding and make them accessible worldwide. We shall
always work on highly ethical principles.
ü Profesyonel olarak desteklenen, test edilen, doğrulanan ve anneler tarafından onaylanan ürünlerin pazara salımına izin vermeyi.
To be able to release on the market our product has to be professionally supported, tested, validated, and approved by mothers.
ü Verimli şekilde görevlerini yerine getirmeleri için tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamayı.
To provide personal and Professional development to our employees to effectively perform their tasks.
ü

Profesyonel ve kişisel olarak kendini geliştiren bir ortam sağlayarak sürekli gelişmeyi. Çalışanlarının katılımcı, kendini sürekli geliştiren, yaratıcı bir
birey olmasına yönelik gelişmesi için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi.
To continually improve we will provide an environment where people can grow personally and professionally. To implement all necessary training
actions aimed at making its employees participant, self-developing and creative individuals.
ü Mevcut sistemin etkinlik ve sürdürülebilirliğini sürekli gözden geçirip, hertürlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları ve zamanı sağlamayı.
To review the efficiency and sustainability of the existing system constantly and to provide any kinds of necessary development action.
ü Her bölümün kendi içerisinde şeffaf ve anlaşılır olmasını. Bölümlerin kendi karar mekanizmalarını işleterek daha verimli çalışmasını.
To be transparent and understandable of each department in itself. To work more efficiently by operating their own decision making system for each
department.
ü

Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri performanslarını ölçmeyi, sürekli iyileştirmeler ile kendimizi geliştirmeyi, tüm yasal mevzuat ve yükümlülükleri
yerine getirmeyi.
By measuring OHS and Environment Manzgement System performance, develop ourselves with continual improvements, comply with all obligation
and regulation.
ü

Sürekli iyileştirmelerimiz sonucu doğal kaynakları verimli kullanmayı, tüm atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanımını
sağlamayı ve elektrik, su, hammadde gibi kaynakların kullanımında verimlilik ve tasarruf arttırıcı çalışmalar yürütmeyi.
To minimize natural sourse consumption with continual improvement, to decrease all waste, which originate our operations, in resource and to recycle
as far as possible and to carry on works increasing productivity and savings for electricity, water and raw material usage.
ü

Tüm çalışanlarımızı, ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre ve İSG konusunda periyodik eğitimler vererek bilinçlendirmeyi, sağlık ve
güvenlikleri adına çalışmayı.
To raise awareness of environmental issues and OHS with periodical trainings to our employee, all person and companies, which are connected, work
to provide sequrity and keep healthy of them.
ü

Çevre ve İSG performansımızı sürekli arttırmak için hedefler belirlemeyi ve bu hedefleri yapacağımız toplantılarda gözden geçirmeyi ve yeni
yatırımlarımızda da çevresel etkileri ve iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurmayı.
To increase our environmental and OHS performance constantly by define targets and review these targets in meetings and consider environmental
effects ans occupational health and safety in new invesment.
ü İş/Çevre kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmaması için risk değerlendirmesi yaparak, gerekli tedbirleri ve uygulamaları almayı.
To take necessary implementation and precaution by making risk assesment to prevent working/environment accident and occupational illness.
ü Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için uygun ekipman ve teknolojileri kullanmayı.
To use suitable equipments and Technologies to provide safety and healthy work environment.
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