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POLICY 
 

ABUSO DE SUBSTANCIAS  
POLITICA 

A Dietsmann está totalmente comprometida em garantir que todos os funcionários estejam cientes dos 
riscos que o álcool e as drogas podem causar no ambiente de trabalho. 

A Dietsmann tem tolerância zero por violações desta política e está comprometida com: 

• Proibir absolutamente o consumo de drogas ou álcool nos locais de trabalho a qualquer momento; 

• Proibir expressamente a posse ou distribuição de álcool, drogas ou outras substâncias ilícitas nos 
locais de trabalho; 

• Proporcionar aos funcionários que divulguem voluntariamente seus problemas de abuso de 
substâncias criar oportunidades de reabilitação, identificar quais as instalações adequadas 
disponíveis e onde é possível fazê-lo; 

• Exigir que indivíduos que declarem possuir ou consumir substâncias ilícitas por motivos médicos 
apresentem uma prescrição médica relevante sob demanda; 

• Aumentar a conscientização dos funcionários sobre questões de abuso de substâncias e as 
conseqüências por violar esta Política; 

• Realizar sistematicamente testes em caso de acidente e/ou sempre que houver suspeita de uso 
de drogas e / ou álcool; 

• Realização de busca de veículos em caso de suspeita de presença de substâncias ilícitas; 

• Realização de testes sistemáticos de pessoas envolvidas em trabalho arriscado (como conduzir 
veículos, manusear produtos perigosos, operar empilhadores/grua, atividades offshore e onshore, 
trabalhos em altura e/ou esapçs confinados, operar máquinas rotativas), se houver suspeita de 
consumo de álcool ou drogas; 

• Comunicar nosso compromisso com esta política aos nossos funcionários, contratados e visitantes 
e contratar com o seu apoio para criar e manter um ambiente de trabalho ‘’livre’’ de abuso de 
substâncias; 

• Garantir que todos, em todos os níveis da empresa, entendam que pôr em risco a sua propria 
segurança ou de outras pessoas por não respeitarem esta política pode resultar em medidas 
disciplinares severas. 

Esta política aplica-se a todos os trabalhadores, visitantes e subcontratados nas instalações próprias ou 
controladas da empresa. 
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