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Az RR Donnelley irányelvei közé tartozik az alkalmazottak, az ügyfelek és a nyilvánosság
egészségének és biztonságának védelme, valamint a környezettudatos módon történő
munkavégzés. Világszerte elkötelezetten ragaszkodunk ehhez az irányelvhez, mivel ez szerves
részét képezi annak, hogy világelső üzleti és marketing kommunikációs vállalatként érvényesülni
tudjunk.
A vállalati felsővezetésnek biztosítania kell az RR Donnelley világszerte alkalmazott üzleti
stratégiájának és műveleteinek a jelen munkavédelmi (EHS) irányelvekkel való összehangolását,
és megerősítenie az RR Donnelley elkötelezettségét a következők iránt:
 Tevékenységét világszerte a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak és egyéb
kötelezettségeknek megfelelően végzi, a munkavédelemmel kapcsolatos problémákat
megelőzi, és népszerűsíti a megfelelő kezdeményezéseket az irányelv támogatására;
 Balesetmentes munkahely biztosítására törekszik az alkalmazottak nagyarányú
bevonása és az erős munkavédelmi program által;
 Csökkenti a munkavédelem alkalmazottakra, létesítményekre és a tevékenységünk
középpontjában álló közösségekre gyakorolt hatását;
 A globális munkavédelmi teljesítmény folyamatos fejlesztésére törekszik az
alkalmazottakat és környezetet védő gyakorlatok használatával, beleértve a károsanyag‐
kibocsátás mennyiségének csökkentését, az újrahasznosítás elősegítésére és a
szennyezés megelőzésére irányuló lehetőségek fejlesztését, valamint a papír, energia és
más erőforrások hatékony felhasználását;
 Ügyfeleivel együttműködve biztosítja, hogy az általa gyártott, beszerzett és terjesztett
termékek megfeleljenek minden érvényes biztonsági előírásnak;
 Az alkalmazottakat képzi és motiválja, hogy tevékenységeiket biztonságos és
környezettudatos módon végezzék; valamint
 A felsővezetés részére rendszeresen értékeléseket és jelentéseket küld a globális
munkavédelmi teljesítményről, amelyek tartalmazhatják a munkavédelmi célok
kitűzését és értékelését, valamint a folyamatos fejlesztés népszerűsítésére használt
célkitűzéseket.
Továbbá az RR Donnelley célja a nyilvánosság bizalmának megnyerése az irányelveink,
programjaink és teljesítményünk kommunikálása és megfelelő törvények és szabályozások
támogatása révén.
Az igazgatótanács felelősségvállalási és vállalatirányítási bizottsága („CRG”) teljes körű
felelősséggel tartozik a munkavédelemmel kapcsolatos irányelvekért. A vállalati munkavédelmi
szervezetnek a CRG bizottsággal együtt rendszeres időközönként ellenőriznie kell ezeket az
irányelveket.
Amennyiben kérdései vannak a jelen irányelvre vonatkozóan, lépjen kapcsolatba az RR
Donnelley környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságvédelmi szervezetével az ehs@rrd.com
e‐mail címen.

