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POLICY 

 

SEGURANCA & VIGILANCIA 

POLITICA 

A Política de segurança e proteção da Dietsmann concentra-se na eliminação de perigos, na redução de riscos e na 
criação de um ambiente de trabalho seguro, implementando medidas preventivas e aumentando a proteção de 
funcionários e equipamentos. 

A Dietsmann está comprometida com: 

Na área de segurança: 

• Com o objetivo de ter zero acidentes em todas as atividades da empresa; 

• Promover uma cultura de segurança na qual todos contribuam para a melhoria contínua e na qual a gerência 
seja responsabilizada pelo desempenho em segurança; 

• Consultoria e comunicação direta e franca com todos os funcionários e outros funcionários envolvidos nas 
atividades da Dietsmann, fornecendo consultoria e promovendo as melhores práticas para operações e locais 
de trabalho; 

• Estabelecer planos e procedimentos de intervenção contingente que permitam uma resposta rápida e eficaz aos 
vários tipos de eventos que podem ocorrer. Esses planos e procedimentos são testados regularmente, 
realizando exercícios e atualizados conforme necessário; 

• Promover feedback de acidentes, incluindo o relacionado a quase acidentes, para destacar riscos e 
conseqüências (potenciais); 

• Garantir que todos os funcionários recebem regularmente o treinamento adequado para executar suas tarefas 
sem riscos. 

Na área de vigilancia: 

• Conduzir todas as operações de segurança em total conformidade com os padrões nacionais e internacionais e 
de acordo com os princípios de direitos humanos; 

• Implementar programas dedicados para funcionários em todos os seus sites em todo o mundo para garantir que 
os mais altos níveis de segurança sejam mantidos; 

• Promover uma cultura e consciencialização de segurança entre todos os funcionários em todos os níveis da 
empresa. 

Em ambas as áreas: 

• A equipe de gestao de crises da Dietsmann mantém e atualiza regularmente os planos de contingência a serem 
implementados em caso de emergências; 

• Garantir que as políticas e práticas de segurança e proteção dos subempreiteiros estejam em pé de igualdade 
com as da Dietsmann; 

• Garantir total conformidade com os requisitos legais e de clientes; 

• Estabelecer e aplicar processos de gerenciamento de riscos que estejam em conformidade com os padrões 
internacionais aplicáveis aos seus campos de atividades; 

• Realizar auditorias e análises específicas regulares para avaliar seu desempenho de segurança, monitorar seus 
sistemas de segurança e determinar os recursos necessários para melhorar continuamente seu sistema de 
gerenciamento. 

 

Esta política é comunicada e aplica-se a todos os funcionários e contratados que trabalham em nome da Dietsmann.  

 
Peter Kütemann 
Fundador & Presidente 
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