Miljöpolicy

Som tillverkare och leverantör av produkter inom andningsvård erkänner Intersurgical att ett miljöledningssystem (EMS) förbättrar
företagets effektivitet och medför fördelar för hela företaget. Dessa fördelar innefattar en minskning av bolagets miljöpåverkan,
skapande och underhåll av säkrare arbetsmiljöer, främjande av en ökad miljömedvetenhet bland de anställda och ett förbättrat
fokus på en följsamhet med miljölagstiftningen.
Intersurgical har åtagit sig att minimera miljöpåverkan av företagets produkter, verksamhet och tjänster samt att förebygga
miljöföroreningar. Eftersom EMS är fokuserad på ett program för kontinuerlig förbättring kommer Intersurgical att:

•

Säkerställa överensstämmelse med nuvarande och framtida
miljölagstiftning, tillhörande förordningar och andra krav

•

Säkerställa att personal är utbildade för att förstå sin roll i att
minska miljöpåverkan av sina aktiviteter

•

Designa och utveckla produkter som kan tillverkas med
effektiv användning av energi och resurser

•

•

Öka användningen av alternativa material som förbrukar
mindre energi vid tillverkningsprocessen och som har en
lägre miljöpåverkan vid avyttring

Omdirigera avfall från deponi genom att återanvända
kontors & fabriksmaterial och produkter när detta är möjligt,
återvinna och skicka allt annat avfall till anläggningar
som omvandlar avfall till energi. Till exempel energi från
förbränning.

•

Mäta och övervaka miljöprestanda genom att sätta miljömål
och säkerställa att dessa uppfylls genom intern miljörevision
och granskning av ledningen.

•

Vara uppdaterade på metoder och material för återvinning,
och där det är ekonomiskt försvarsbart handla upp lämpliga
mottagare av våra restprodukter och återvinningsbart från
vår produktion av plast.

•

Mäta och jämföra miljöpåverkan på våra produkter gällade
människors hälsa, resurser och ekosystem genom att använda
ett poängsystem baserat på en Eko-indikativ metodik.

För att uppfylla ovanstående krav har Intersurgical
implementerat ett miljöledningssystem och är centifierat enligt
standard ISO14001

•

Fortsätta att förbättra och modernisera vår
tillverkningsprocess för att minska uppkomsten av farligt avfall

Denna miljöpolicy har framförts till alla Intersurgicals anställda
och finns tillgänglig på Intersurgicals webbplats

Charles Bellm
Managing Director
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