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Introducere
Această Politică Medicover privind mediul (această “Politică”) se aplică în întreg grupul Medicover
(Medicover AB (publ) și subsidiarele acestuia) (“Medicover” sau “compania Medicover”).
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Scopul acestei Politici
Scopul aceste Politici este de a asigura că Medicover se străduiește să își îmbunătățească în
permanență performanța de mediu în toate operațiunile și unitățile sale. Activitatea de mediu
include (dar nu este limitată la) activități și procese pentru limitarea și reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, reducerea la minim a utilizării de substanțe periculoase și deșeuri periculoase,
limitarea și reducerea consumului de resurse limitate, promovarea unei rate ridicate de reciclare,
monitorizarea aspectelor de mediu relevante și crearea de valoare prin încorporarea aspectelor de
mediu în activitățile comerciale ale companiei.
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Cui se aplică această Politică?
Această Politică se aplică fiecărei companii Medicover și angajaților săi (așa cum sunt definiți mai
jos).
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Definiții
Atunci când este folosit în această Politică, termenul “angajat” include fiecare persoană care
lucrează pentru sau furnizează servicii către orice companie Medicover, pe baza unui contract de
muncă sau așa cum este contractat de Medicover ca persoană fizică autorizată sau similar. De
asemenea, termenul “angajat” include fiecare membru al consiliului de administrație, echipa de
management, de supervizare și alte organe corporative ale companiei Medicover.
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Angajamente
Toți angajații Medicover și unitățile comerciale vor:
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•

desfășura toate activitățile în conformitate cu legislația și reglementările de mediu relevante în
țările în care funcționează Medicover

•

lua în considerare oportunitățile și riscurile din perspectiva mediului atunci când iau decizii de
afaceri

•

lua întotdeauna în considerare și se vor strădui să reducă impactul asupra mediului atunci când
își desfășoară activitatea, fac achiziții, vânzări și călătoresc

•

reduce impactul climatic al Medicover, cum este poluarea, emisiile și deșeurile și vor îmbunătăți
continuu managementul deșeurilor

•

lua în considerare energia verde și/sau energia regenerabilă

•

lua în considerare implementarea sistemelor de management ISO și/sau certificarea ESMA

Implementare
Managerii de la toate nivelurile sunt responsabili pentru implementarea acestei Politici și asigurarea
conformității. Rețineți că pot exista politici locale și atunci când politicile sunt în conflict au întâietate
măsurile cele mai stringente. Această Politică trebuie citită împreună cu Codul de conduită
Medicover și Codul de conduită al furnizorilor Medicover.

_______________________
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