GESTIO SISTEMA BATERATUKO
POLITIKA
(GSB)
Copreci Koop. E.ren Kalitate, Ingurumen, Laneko
Arriskuen Prebentzio eta Erantzukizun Sozialaren
Politikak oinarrizko eskakizun bezala ezartzen du
Gestio Sistema Bateratu bat ezartzea enpresa bikaintasunaren printzipioak jarraituz eta beste batzuen
artean konpromiso hauek kontuan hartuz.
• Lege eta/edo araudi aplikagarria bete, hala nola,
bezeroen eskakizunak Kalitate, Laneko Arriskuen
Prebentzio, Ingurumen eta Erantzukizun Sozial arloetan.
• Osasuneko kalteak eta osasunak txarrera egitea
prebenitu eta Kalitatearen Gestio Sistema Bateratua –SGMA, SGPRL eta SGRS– betetzea, etengabe
hobetzea eta eraginkorra izatea bermatu, horretarako helburuak eta adierazleak ezarriz eta barruko
eta kanpoko auditoriak eginez.
• Ingurumena babestu, kutsaduraren eta lan arriskuaren prebentzioa barne, ekidinez, ebaluatuz eta
aurre eginez.
• Segurtasun eta osasun maila altua lortu erakundearen maila guztietan, lana pertsonari egokituz,
lana sortzen denean eta ekipoak eta ekoizpen metodoak aukeratzen direnean.
• Bermatu langile guztien parte-hartzea, formazioa
eta informazioa, horretarako beharrezko baliabideez hornituz eta Kalitate, Ingurumen, Laneko
Arriskuen Prebentzio eta Erantzukizun Sozial arloetako euren betebeharren kontzientzia izaten
lagunduz.

• Ezarri komunikazio kanal zabala eta publikoaren
esku egongo dena, ingurumen gaietan eta ingurumeneko gestio sistema nahiz erantzukizun sozialeko gaietan interesa duten kanpoko eta barruko
aldeek izan ditzaketen errekerimenduak jaso,
dokumentatu eta erantzuteko.
• Egin Sistema Bateratuaren urteroko berrikuspena,
erabakitzeko eraginkortasuna den eta enpresako
behar eta egoera aldakorretara egokitzen den eta
zehazteko ezarritako helburuak betetzeko egokia
den, eta Gestio Sistema Bateratuaren hobekuntza
orokorrerako gomendioak ezarri. Politika bera ere
berrikusi eta balioztatu.
• Copreci Taldearen jokabide kodea inplementatu,
zaindu eta jakinarazi, eta ziurtatu Copreci Taldeko
pertsona guztiek edo bere izenean edo ordezkaritzan aritzen direnek betetzen dutela, bai eta produkzio planta guztietan nahiz euren subsidiarioetan betetzen dela ere.
• Bermatu Erantzukizun Sozialaren printzipioak
errespetatzea ISO 26000 Arauan ezartzen den
bezala (Kontuak ematea, gardentasuna, jokaera
etikoa, errespetua interes taldeei, errespetua legaltasun printzipioari, errespetua giza eskubideen
portaera eta errespetuaren nazioarteko araudiari).
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