Política de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e
Patrimonial
A Olin está comprometida com os princípios da iniciativa global de Atuação Responsável® para direcionar
melhoria contínua e atingir a excelência no desempenho em meio ambiente, saúde, segurança e patrimonial
(EHS&S). Nossos valores corporativos de Integridade, Ajudando o Sucesso dos Clientes, Melhoria Contínua
e Nosso Pessoal são parte de nossa cultura. Esses valores também são refletidos em nossa política e prática
de EH&S. A liderança da Olin visivelmente desempenha e guia a organização na conduta dos negócios de
maneira a proteger e cada vez mais beneficiar nossos empregados, parceiros de negócios e as comunidades em
que vivemos. Todos os empregados são responsáveis por incorporar a Atuação Responsável por meio do
engajamento ativo no processo de EHS&S da Olin.
A Olin irá, em suas atividades globais:


Comprometer-se para atingir ou exceder todos os compromissos legais, regulamentos e outros
requisitos



Estabelecer objetivos e metas que direcionam a melhoria contínua e promovam a proteção sustentável para
os processos de meio ambiente, saúde, segurança, segurança de processos, distribuição e patrimonial que
afetam nosso pessoal, operações e serviços



Inflexivelmente buscar o ZERO incidentes e impactos adversos ao meio ambiente e a saúde, por meio de uma
avaliação robusta de riscos e oportunidades internas e externas e desenvolvimento de um sistema de gestão
para abordá-los



Dividir informações abertamente com as partes interessadas sobre nossas políticas, práticas e desempenho
em EHS&S, avaliando suas considerações



Desenhar e construir novas unidades, atualizar ou modificar as existentes de forma a garantir excelente
gerenciamento de segurança de processos e endereçar sustentabilidade e eficiência em nossas operações



Ser um bom administrador dos produtos e materiais da Olin durante seu ciclo de vida para
garantir prudente e seguro desenvolvimento, abastecimento, produção, uso, manuseio, transporte
e disposição/reciclagem

John E. Fischer
Presidente e Diretor Executivo
CPS 2.3
Fevereiro de 2020

