ПРОГРАМА «ЦІЛЬ НУЛЬ»
Мета
програми
«Ціль
НУЛЬ»
допомогти групі компаній «Гео Альянс»
культивувати робоче місце без травм, аварій і
шкоди
навколишньому
середовищу.
Це
означає, що в результаті будь-якої діяльності,
ми прагнемо до:
•
•

Відсутності нанесення шкоди людям;
Відсутності
нанесення
шкоди
навколишньому середовищу.

Програма
«Ціль
НУЛЬ»
є
всеохоплюючою програмою, яка лежить в
основі культури щодо питань охорони праці,
безпеки
та
навколишнього
середовища
(ОПБНС), методів експлуатації та роботи з
підрядниками. Простіше кажучи, це узгоджені
міри, націлені на досягнення нульового рівня
інцидентів у сфері охорони праці, безпеки та
навколишнього середовища – кожного дня,
кожен час.
Дотримання правил безпеки дозволить
звести до мінімуму вплив на навколишнє
середовище, контролювати ризики для наших
співробітників,
а
також
дотримуватися
безпечних методів роботи.
Наша орієнтованість на дотримання
правил буде відповідати нашим зобов’язанням
таким чином, щоб кожен співробітник групи
компаній
«Гео
Альянс»
ніс
особисту
відповідальність за свою власну безпеку і
безпеку інших.
Втілення наших зобов'язань на практиці
лежить в основі нашого шляху до «Цілі НУЛЬ».
Група компаній «Гео Альянс» буде
надалі фокусуватися на наступних ключових
сферах ОПБНС:
• Ефективне керівництво і дотримання
правил;
• Постійне
вдосконалення
системи
управління ОПБНС;
• Навчання і компетентність наших
співробітників;
• Забезпечення
співробітників
механізмами взаємодії та реагування
на ризики;
• Постійне вдосконалення технологій і
процесів для зниження впливу ОПБНС;
• Перевірка роботи за допомогою чіткого
аудиту та використання ключових
навиків.

GOAL ZERO PROGRAM
Goal ZERO program is launched to help
Geo Alliance Group cultivate a workplace free from
injuries, incidents and damages to environment. It
means that as a result of any activities we seek to
register:
•
•

No Harm To People;
No Damage To The Environment.

Goal ZERO is an overarching program that
underpins HSE culture, operational work practices,
and contractor management. Simply stated, it’s a
concerted effort to achieve ZERO health, safety and
environmental incidents every day, all the time.

Our commitment to safety will minimize the
impact on the environment, control risks to our
employees, and maintain safe work practices.

Our dedication will match our commitment so
that each and every Geo Alliance Group employee
takes personal ownership of their own safety and the
safety of others.
Turning our commitments into practice is at
the heart of our Journey to Goal ZERO.

Geo Alliance Group will continue to keep its
strategic focus on these key HSE areas:
•
•
•
•
•
•

Effective leadership and commitment;
Continuous
improvement
of
HSE
Management System;
Training and competency of our employee
workforce;
Providing mechanisms for employees to
communicate and address risk;
Continuous improvement of technology and
processes to mitigate HSE impact;
Verification of performance through robust
audits, and communication of key learnings.

