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ABB veselības aizsardzības, 
drošības, vides, drošuma  
un ilgtspējības politika
Par ABB

ABB ir jaunāko tehnoloģiju līderis ar visaptverošu piedāvājumu digi-

tālajām industrijām. Ar vairāk nekā 130 gadu inovāciju vēsturi, šo-

dien ABB ir līderis digitālās industrijas galvenajiem četriem uz klien-

tu orientētiem virzieniem: elektrifikāciju, rūpniecisko automatizāciju, 

piedziņu un robotiku un diskrēto automatizāciju, kurus atbalsta vie-

notā ABB Ability™ digitālā platforma. Mēs strādājam vairāk nekā 100 

valstīs, iekļaujot veselības aizsardzības, drošības, vides, drošuma un 

ilgtspējības (HSE/SA) jautājumus visos savas uzņēmējdarbības as-

pektos, un esam apņēmušies sasniegt izcilību un nepārtraukti uzla-

bot savus rezultātus šajā jomā. Drošība ir viena no mūsu pamatvēr-

tībām, mūsu organizācijas stūrakmens un galvenais mūsu 

uzņēmējdarbības un pakalpojumu pamatnosacījums.

Mūsu mērķi

Mūsu mērķis ir padarīt HSE/SA jautājumus par visas mūsu uzņē-

mējdarbības, tostarp materiālu sagādes, izstrādājumu projektēša-

nas, darbu un pakalpojumu, pamatnosacījumu. Papildus atbilstības 

prasību ievērošanai mēs apņemamies izpildīt tālāk norādīto:

• Samazināt ar HSE/SA jautājumiem saistītos riskus, negadīju-

mus, apdraudējumus un arodslimības.

• Samazināt piesārņojumu un bīstamo materiālu izmantošanu, 

paaugstināt resursu, tostarp enerģijas ūdens un materiālu, iz-

mantošanas efektivitāti un atbalstīt centienus cīņā pret klima-

ta pārmaiņām.

• Uzlabot mūsu rezultātus saistībā ar HSE/SA jautājumiem visā 

mūsu uzņēmējdarbībā, mūsu izstrādājumu un pakalpojumu dzī-

ves ciklā, mūsu vērtību ķēdē un kopienās, kurās mēs strādājam.

• Sekmēt nenovēršanās (don’t look the other way) kultūru, lai 

veicinātu izpratni, piederības sajūtu un rīcību saistībā ar ris-

kiem un iespējām visos HSE/SA jautājumos.

Mūsu pieeja

Lai kļūtu par starptautisku līderi ar HSE/SA jautājumiem saistīto re-

zultātu jomā, esam ieviesuši stabilu un visaptverošu HSE/SA jautā-

jumu vadības sistēmu, kuras pamatā ir starptautiski atzīti ilgtspējī-

bas standarti, pamatprincipi un apņemšanās, tostarp ISO 45001 un 

ISO 14001.

1. ABB nostāja HSE/SA jautājumos – tiek noteikta HSE/SA politi-

ka, struktūra un standarti uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Tā 

tiek regulāri pārskatīta, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību 

mūsu vērtībām, redzējumam un stratēģiskajam virzienam.

2. ABB un jūs – tiek noteiktas mūsu individuālās lomas un pienā-

kumi un tiek nodrošināti resursi, kas ir nepieciešami HSE/SA 

jautājumu vadības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai.

3. Plānošana un riska analīze – tiek noteiktas ABB ieinteresēto 

personu prasības attiecībā uz HSE/SA jautājumiem un ar tiem 

saistītie riski un iespējas, kā arī tiek izvirzīti ambiciozi mērķi.

4. Kompetence, informēšana un atbalsts – tiek uzlabotas ABB ie-

interesēto pušu zināšanas, nodrošinot apmācību, izplatot sva-

rīgu ar HSE/SA jautājumiem saistītu informāciju un nodrošinot 

darbinieku dalību un konsultēšanu. 

5. Darbība – tiek norādītas piemērotas riska kontroles un pārmai-

ņu vadības metodes.

6. Pārraudzība un novērtēšana – tiek novērtēts darbības un mēr-

ķu statuss un tiek veicināta pamatprincipu izpilde un rezultātu 

sasniegšana. 

7. Mācīšanās no pieredzes – tiek nodrošināta dalīšanās ar labo 

praksi un nepārtraukta ar HSE/SA jautājumiem saistīto rezul-

tātu uzlabošana uzņēmumā.

Mēs uzskatām, ka HSE/SA jautājumi ir mūsu turpmāko panākumu 

pamatnosacījums, un mēs apņemamies darīt visu nepieciešamo, lai 

nodrošinātu uzņēmuma ABB darbinieku un partneru drošību.
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