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Hver enkelt person i Compass Group har en moralsk forpligtelse til at værne om hinanden, vores
kunder og miljøet. Det skal vi gøre ved at stræbe efter at drive en sikker, ulykkesfri og sund
arbejdsplads, at servere mad, der altid er sikker at spise, og minimere vores miljøbelastning.
Vores primære fokus er sikkerheden for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og den
bredere befolkning, ved at lede vores medarbejdere og arbejdsgange på en sikker og ansvarlig
måde. Som et absolut minimum vil vi overholde al relevant lovgivning og godkendte politikker.
For at sikre ”best practice” har vi udviklet fælles arbejdsbeskrivelser og arbejdsgange der vil være
minimumsstandarden for vores kontrakter. De er baseret på de strengeste lovmæssige krav samt
”best practice” inden for branchen og bliver introduceret i alle vores enheder og vil i løbet af de
næste fem år sætte standarden inden for vores branche.
Vi stræber efter løbende at forbedre vores præstation og vi vil regelmæssigt måle vores
overholdelse af vores minimumsstandard og indføre præstationsmæssige mål. Det gør vi for at
forsikre vores, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere om, at vores arbejdsmiljø er så
sikkert som muligt.
Jeg har opstillet nogle klare mål og målsætninger, som vi vil måle og rapportere vores
arbejdsmiljøpræstation i henhold til. Specifikt vil vi:





Forsøge at forhindre, at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kommer til skade
Foretage en komplet risikovurdering så hurtigt som det er praktisk muligt, når vi opstarter
en ny kontrakt.
Kortlægge påvirkningen af vores indkøbsbeslutninger på sikkerheden.
Sikre, at hver eneste medarbejder er forsvarligt oplært til at udføre sit arbejde på sikker vis

Vi forventer tilsvarende høje standarder fra vores leverandører og samarbejdspartnere. Som
Group Chief Executive er det mit ansvar at sikre, at de nødvendige ressourcer, herunder
personalemæssige og økonomiske, sættes ind for at implementere denne politik på tværs af alle
vores forretningsområder og til at formidle vores politikker og standarder til alle vores
medarbejdere.
Vores arbejdsmiljø præstation vil være del af hvert eneste ledelsesmøde i Compass Group og
Bestyrelsen vil gennemgå denne politik hvert år for at sikre, at den fortsat afspejler virksomhedens
mål og forhåbninger. Vi vil årligt, i december, rapporter vores fremgang. Richard Cousins Group
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