Utlåtande om företagets
sociala ansvar
Intersurgical beaktar intressena hos alla våra intressenter, inklusive våra anställda, våra kunder, leverantörer samt
samhället och miljön vi är verksamma i.
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Anställda
Intersurgical respekterar värdighet och rättigheter för alla anställda
Vi har åtagit oss att följa anställningslagar och förordningar
ger tydliga och rättvisa anställningsvillkor
tillhandahåller rena, sunda och säkra arbetsförhållanden
har en rättvis ersättningspolicy
strävar efter lika möjligheter för alla nuvarande och potentiella anställda
uppmuntra de anställda att utveckla färdigheter och framsteg i karriären
inte tolerera några sexuella, fysiska eller psykiska trakasserier av våra anställda
inte diskriminera på grund av hudfärg, etniskt ursprung, kön, ålder, reliogion, politisk eller annan åsikt, funktionshinder
eller sexuell läggning.
inte anställa minderårig personal

Kunder
Intersurgical behandlar sina kunder med respekt
vi strävar efter att vara ärliga och rättvisa i relation till våra kunder
vi tillhandahåller den standard av produkter och tjänster som överenskommet; och
vi vidtar alla rimliga åtgärder för att försäkra säkerheten och kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller

Leverantörer och underleverantörer
Intersurgical behandlar sina leverantörer och underleverantörer med respekt
Visträvar efter att vara ärliga och rättvisa i relation till våra leverantörer och underleverantörer
har som policy att inte erbjuda, betala eller acceptera mutor eller betydande favörer.
betalar leverantörer och underleverantörer i enlighet med överenskomna villkor; och
uppmuntrar leverantörer och underleverantörer att följa principerna i denna stadga.
kommer inte att medvetet använda oss av leverantörer som bryter mot gällande anställningslagar och förordningar.
ber alla våra leverantörer att följa vår etiska anställningsregler.

Samhället
Intersurgical strävar efter att vara en god samhällsmedborgare genom att respektera lagarna i de länder där vi
bedriver verksamhet.
Visträvar efter att göra de samhällen där vi verkar till bättre ställen att bo och göra affärer
strävar efter att vara lyhörda för det lokala samhällets kulturella, sociala och ekonomiska behov
strävar efter att skydda och bevara miljön där vi driver verksamhet

Miljön
Intersurgical är fast beslutna att minska miljöpåverkan av företagets produkter, verksamhet och tjänster samt
engagerade i förhindrande av miljöförstöring.
Intersurgical har genomfört ett miljöledningssystem och har certifierats enligt internationell standard ISO 14001
Intersurgical delar detta engagemang med våra leverantörer vars praxis överensstämmer med rådande miljöstandard

Ledningens engagemang
Intersurgicals ledning tar på sig ansvaret för att åtfölja detta uttalande
vi har processer igång för att säkerställa att anställda informeras om sitt ansvar att leva upp till dessa riktlinjer

Howard Bellm - Managing Director
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CSR statement SE • 10.15

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia

