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 அசச்ுப் பிரதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடில்லல 
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Document Title 

BlueScope-ல் (புளூஸ்க ோப்பில்), உடல்நலம், போது ோப்பு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூ ம் 

குறித்த நமது  வனிப்பும் அரப்்பணிப்பும் நோம் வியோபோரம் சசய்யும் விதத்தில் 

ஒருங்கிணணந்தணவ. கமலும் இணவ நம் ஒவ்சவோருவரிடமிருந்தும் சதோடங்குகிறது.  

எங் ள் கநோ ் த்ணத, எங் ள் உறணவ மற்றும் எங் ளது ‘நோங் ள் சசயல்படும் 

விதத்து ் ோன’ நடத்ணத விதிகயோடு இணணந்து நடப்பணத ஆதரிப்பதில் நோங் ள் 

உறுதியோ  இரு ்கிகறோம் : 

சு ோதோரம், போது ோப்பு & சுற்றுசச்ூழல் 

• மக்கள் மற்றும் கண்ணணாட்டங்களின் 

பன்முகத்தன்லமலை மதிப்பிடும் மற்றும் 

அலைக்கும் ஒரு உள்ளடக்கிை பணியிட 

கலாசச்ாரத்லத வளரப்்பது, இது எங்கள் 

வாடிக்லகைாளரக்ள், ஒப்பந்தக்காரரக்ள், 

வைங்குபவரக்ள் மற்றும் சமூகங்களுக்கும் 

நீண்டுள்ளது 

• நல்வாை்லவ ணமம்படுத்துவதற்கும், ணவலல 

ததாடரப்ான காைங்கள், உடல்நலக்குலறவு, 

சுற்றுசச்ூைலுக்கும் எங்கள் சமூகங்களுக்கும் 

தீங்கு விலளவிப்பலதத் தடுக்க பாதுகாப்பான 

மற்றும் ஆணராக்கிைமான ணவலல 

நிலலலமகலள வைங்குதல் 

• ஆபத்துக்கலள நீக்கி அபாைங்கலளக் 

குலறக்க, எங்கள் பணியிடங்கள், தைாரிப்புகள் 

மற்றும் ணசலவகளுடன் ததாடரப்ுலடை நல்ல 

நலடமுலறகள், பைனுள்ள கட்டுப்பாடுகலளப் 

பைன்படுத்துதல் 

• கடுலமைான காைங்கள் அல்லது 

உடல்நலக்குலறவு ணபான்ற அசம்பாவிதங்கள் 

இல்லாத எங்கள் இலக்லக அலடை பாடுபடுவது 

• வளங்களின் திறலமைான பைன்பாட்டினால், 

மாசுபாடல்டத் தடுப்பது மற்றும் எங்கள் 

தசைல்பாடுகள், தைாரிப்புகள் மற்றும் 

ணசலவகளின் எதிரம்லறைான சுற்றுசச்ூைல் 

தாக்கத்லதக் குலறத்தல். 

சமூ ம் 

• எங்கள் சமூகங்களின் மதிப்புகள் மற்றும் 

கலாசச்ார பாரம்பரிைத்லத மதித்தல் 

• மதிப்புமிக்க தபருநிறுவனக் குடிமகனாக 

இருப்பதால், ணவலலவாை்ப்பு, சமூக மற்றும் 

தபாருளாதார நலன்கலள வைங்குவதற்காக, 

எங்கள் சமூகங்களுடன் அலனவலரயும் 

உள்ளடக்கிை கூட்டுறவில் தீவிரமாக 

ஈடுபட்டுள்ணளாம். 

எங் ள் நடவடி ்ண  ள் 

எங் ள் HSEC (சு ோதோரம், போது ோப்பு, 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூ ம்)  டணம ணள 

நிணறகவற்ற நோங் ள்: 

• நமது உடல்நலம் மற்றும் நல்வாை்வுக்கான 

கவனிப்பு மற்றும் ஆதரவின் சூைலல வளரப்்பது 

• எங்கள் அணிகள் முழுவதிலும் தலலவரக்ளாக 

காணக்கூடிைவரக்ள், எங்கள் ஊழிைரக்ள் மற்றும் 

உள் மற்றும் தவளிப்புற பங்குதாரரக்ளிடமிருந்து 

தீவிரமாக ஆணலாசலன மற்றும் பங்ணகற்லப 

நாடுகிறாரக்ள் 

• எங்கள் HSEC (சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் சமூகம்) தபாறுப்புகள் 

மற்றும் தபாறுப்புக்கூறல்கலளத் ததளிவாக 

வலரைறுத்தல், தவளிப்படுத்துதல் மற்றும் 

பூரத்்தி தசை்தல் 

• வணிக உத்திகள் மற்றும் இடர ்

சுைவிவரங்களுடன் HSEC (சுகாதாரம், 

பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் சமூகம்) 

தசைல்பாடுகலள ஒழுங்கலமக்க, அவற்றுடன் 

ததாடரப்ுலடை உத்திகள் மற்றும் இலக்குகலள 

அலமத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் 

அறிக்லகயிடல் 

• தபாருத்தமான HSEC (சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் சமூகம்) தகவல் மற்றும் 

பயிற்சியிலன வைங்குதல், எங்கள் திறலன 

மற்றும் முடிதவடுக்கும் திறன்கலள வளரத்்துக் 

தகாள்ளுகின்ற அணதணநரத்தில் கற்றல் சூைலல 

வளரத்்தல் 

• HSEC (சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூைல் 

மற்றும் சமூகம்) அபாைங்கள்  

மற்றும் வாை்ப்புகலள கணக்கில் 

எடுத்துக்தகாள்வதுடன் இடர ்கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககளின் தசைல்திறலன 

உறுதிப்படுத்த ஆளுலமத் திட்டங்கலளப் 

பைன்படுத்துதல் 

• சட்ட ரீதிைான மற்றும் பிற வணிக 

ணதலவகளுக்கு இணங்கி நடக்கிணறாம்.

 

சு ோதோரம், போது ோப்பு, 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூ ம் 

(HSEC) பற்றிய எங் ள் ச ோள்ண  

உல ளோவிய ச ோள்ண  

 

 

அலனவலரயும் உள்ளிலணப்பலத நாங்கள் மதிக்கிணறாம். எங்கள் மக்கள் தங்கள் 

ணைாசலனகலளயும் பின்னூட்டங்கலளயும் பகிரும்படி ஊக்குவிக்கிணறாம். ஏணதாதவான்று 

சரியில்லாத ணபாது அதற்காகக் குரல்தகாடுக்கும் கலாசச்ாரத்லத வளரக்்க உறுதிபூண்டுள்ணளாம்.  

https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS1/SitePages/Our-Purpose-and-Our-Bond.aspx
https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS5/SitePages/Speak-Up-if-something-isn't-right.aspx

