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Environment, Health and Safety Policy - Phadia AB & Allergon AB

We are committed to helping our customers make the world healthier by improving the
management of patients with allergic or autoimmune conditions. We promote Innovation to
work for social and environmental sustainability from raw materials to finished products.
Through Intensity in our work for continuous improvements in environment, health and
safety, we achieve a good and safe working environment and high environmental
performance.
Our efforts are primarily focused on:

Approved by Stefan Wolf 2017-Mar-01 15:43 CET
Doc.no. 205432 Ver. 10.0
Page 1(3)



Preventing pollution, protecting the environment and minimizing our carbon
footprint by
-



Working systematically to promote the health and wellbeing of all employees by
-



economizing the use of raw materials and reduce waste for sustainable use of resources
continuously improving our energy efficiency and usage of renewable energy sources
choosing environmentally friendly modes of transport where possible
working towards improved environmental performance of our products.

having an open dialogue about risks, incidents and preventive actions
working actively with ergonomics, fire safety, machine safety and chemical safety
promptly reporting hazardous situations, near misses, injuries and other incidents.

Taking into consideration our suppliers’ and contractors’ environmental, health
and safety programs when purchasing goods and services.

To assure all compliance obligations, all employees act with Integrity and take full
responsibility for the environment, health and safety within their area. To maintain the EHS
management system’s effectiveness, management ensures the Involvement of all employees
and regularly reviews the adequacy of the EHS management system.
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Vi strävar efter att hjälpa våra kunder göra världen hälsosammare genom att förbättra
diagnostiken av patienter med allergiska eller autoimmuna tillstånd. Vi främjar Innovation
för social och miljömässig hållbarhet från råvara till slutprodukt. Genom Intensitet i vårt
arbete för ständiga förbättringar inom miljö, hälsa och säkerhet uppnår vi en god och trygg
arbetsmiljö och hög miljöprestanda.
Våra insatser är främst inriktade på att:


Förebygga föroreningar, skydda miljön och minimera vår klimatpåverkan
genom att:
-

Approved by Stefan Wolf 2017-Mar-01 15:43 CET
Doc.no. 205432 Ver. 10.0
Page 2(3)

-

hushålla med råvaror och minska mängden avfall för en hållbar resursanvändning
kontinuerligt öka vår energieffektivitet och användning av förnybara
energikällor
välja miljövänliga transportsätt där så är möjligt
arbeta för att öka miljöprestandan på våra produkter.



Arbeta systematiskt för att främja den fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön genom att:
- ha en öppen dialog kring risker, avvikelser o-.h förebyggande arbete
- arbeta aktivt med ergonomi, brand-, maskin- och kemikaliesäkerhet
- snarast rapportera riskfyllda förhållanden, tillbud, skador och andra incidenter.



Beakta leverantörers och entreprenörers miljö-, hälso- och säkerhetsarbete vid
upphandling för att uppnå gemensamma förbättringar.

För att försäkra att bindande krav följs agerar alla anställda med Integritet och tar fullt
ansvar för miljö, hälsa och säkerhet inom sitt område. För att upprätthålla
EHS-ledningssystemets effektivitet säkerställer ledningen alla anställdas Involvering och
granskar regelbundet lämpligheten i EHS-ledningssystemet.
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