Appendix – III

GlaxoSmithKline

Environment, Health, Safety & Sustainability Policy
GSK Pakistan

Purpose:
To demonstrate EHS leadership and commitment and to establish a framework for making EHS
integral to management of GSK’s business.
Scope:
This policy applies to all employees and facilities of GSK Pakistan which is a pharmaceutical company.
Responsibilities:
The primary responsibility of implementation of GSK Pakistan EHS Policy rests with the Management
Committee and Site Director. The Management is responsible for ensuring the health and safety of
employees of GSK Pakistan in their respective areas and for protection of the local public and
environment in which GSK Pakistan operates, with ensuring compliance to the local statutory laws.
Each employee has a responsibility for environment, health, safety & sustainability matters and must
work in partnership with management to assure compliance and work towards continual improvement.
Policy:
In alignment to the GSK EHSS vision of global leadership and excellence on Environment, Health,
Safety and Sustainability, it is the policy of GSK Pakistan to:
• Comply with applicable local regulatory requirements, Global GSK Environment, Health, Safety
and Sustainability standards and other requirements
• Ensure to make Environment, Health & Safety and Loss Prevention integral to all GSK Pakistan
business processes, planning and decision making
• Provide and maintain, so far as reasonably practicable, facilities, plant and equipment, systems
and working conditions which are safe and without risk to the health of GSK Pakistan employees,
visitors, contractors and the community
• Provide information, training and guidance to employees for helping resolve EHS issues and
improving EHS performance
• Improve the culture of the organization by focusing on the safe behaviors of all employees and
contractors at our site through “Living Safety” program.
• Assess and seek to minimize the impact of business activities on environment
• Seek to achieve continual improvement in Environment, Health and Safety performance of the
organization by setting and reviewing objectives and targets.
10th July 2020
______________________

Erum Shakir Rahim
VP & GM

GM & VP
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Appendix – IV

گیلکسو سمتھہ کالئن

ماحولیات ،صحت ،تحفظ اور استحکام کی پالیسی
 GSKپاکستان
مقصد:
ای ایچ ایس کی قیادت اور عزم کو ظاہر کرنے اور "جی ایس کے" کے کاروبار کے انتظام کے لیئے ای ایچ ایس کو الزمی جز بنانے
کے لیئے ایک فریم ورک قائم کرنا۔
دائرہ کار:
یہ پالیسی "جی ایس کے" پاکستان ،جو ایک دواساز کمپنی ہے ،کے تمام مالزمیں اور ادارہ جات پہ قابل عمل ہے۔
ذمہ داریاں:
جی ایس کے پاکستان ای ایچ ایس کی پالیسی پر عمل درآمد کی بنیادی ذمہ داری سائٹ کی قیادت کی ٹیم اور سائٹ ڈاریکٹر پہ عائد ہوتی
ہے۔
مینجمنٹ اپنے متعلقہ عالقوں میں "جی ایس کے" پاکستان کے مالزمین کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے اور مقامی عوام اور ماحول
کی حفاظت کے لیئے "جی ایس کے" پاکستان کے مقامی قانونی قوانین کے مطابق عملدرامد کے لیۓ ذمہ دار ہے۔ ہر مالزم پر ماحولیاتی
تحفظ ،صحت  ،حفاظت اور پائیداری کے معامالت کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کے ساتھ شراکت میں کام کرنا الزم ہے تاکہ تعمیل کو
یقینی بنایا جاسکے اور مسلسل بہتری کے لیئے کام کیا جا سکے۔
پالیسی:
ماحولیاتی تحفظ  ،صحت ،تحفظ اور پائیداری پر عالمی قیادت اور عمدہ مہارت کے جی ایس کے ای ایچ ایس نقطہ نظر سے مطابقت میں یہ
”جی ایس کے پاکستان کی پالیسی ہے کہ
قابل اطالق مقامی ریگولیٹری ضروریات ،عالمی "جی ایس کے" ماحول ،صحت ،سیفٹی اور پائیداری اور دیگر ضروریات کی معیار کے
مطابق تعمیل کرنا ہے۔
"جی ایس کے" پاکستان کے کاروبار کے عملی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کے لیئے ماحولیاتی صحت اور حفاظت اور نقصان کی
روک تھام کو یقینی بنانا۔
جہاں تک قابل اطالق اور قابل عمل ایسی  ،سہولیات  ،پالنٹ اور سامان ،نظام اور کام کرنےوالے حاالت کو فراہم کرنا اور برقرار رکھنا
جو جی ایس کے" پاکستان کے مالزمین ،مالقاتیوں  ،ٹھیکیداروں اور کمیونیٹی کی صحت کے لیئے محفوظ اور بے خطر ہوں۔
ای ایچ ایس کے مسائل کو حل کرنے اور ای ایچ ایس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیئے مالزمین کو معلومات ،تربیت اور رہنمائی
فراہم کرنا۔
طرز عمل پر توجہ مرکوز کر کے تنظیم کی ثقافت
"لیونگ سیفٹی" پروگرام کے ذریعے سائٹ پر تمام مالزموں اور ٹھیکداروں کےمحفوظ
ِ
کو بہتر بنانا۔
ماحولیات پر کارباری سرگرمیوں کے اثرات کا جائزہ لینا اور ان کو کم از کم رکھنے کا طریقہ وضع کرنا۔
مقاصد اور اہداف کی ترتیب اور مستقل جائزہ لینے کے ذریعے ادارے کی صحت اور تحفظ کی کارکردگی میں مسلسل بہتری کو یقینی
بنانے کی کوشش کرنا۔
10th July 2020
______________________

ارم شاکررحیم
وی پی اور جی ایم اور وی پی

