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Health, Safety & Environment (HSE) Policy
HSE Vision 2025:
To be recognized as a world class performer in the
field of Health, Safety & Environmental
Stewardship.
Health, Safety & Environment (HSE) Policy
HSE is cohesively integrated into our purpose and
values. Reon Energy are trusted as Industrial Solar
and Storage solutions and chosen by a variety of
businesses to meet their energy needs in a way
that is environment friendly and promotes health
& safety of all stakeholders.
The Company will:
▪ Conduct its business in a manner that protects
the health and safety of employees, customers,
contractors, and the community in which we
operate.
▪ Protect the environment through pollution
prevention, reduction in the use of natural
resources and recycling of waste by considering
product life cycle perspective.
▪ Strengthen its business by making HSE
considerations an integral part of all business
activities.
▪ Promote a culture of learning and practicing HSE
management
among
employees
and
contractors.
▪ Develop and implement a transparent HSE
performance measurement and reporting
system for employees and for public reporting.
▪ Eliminate hazards and reduce OH&S
involved in operational activities.

risks

 کے ل یے سوچ2025 (HSE)ایچ ایس ای

 حفاظت اور ماحولیاتی قیادت کے میدان میں عالمی طور پر ا پ نے کردار کے لنے، صحت
تسلیم کنے جانا۔

) پالیسیHSE(ایچ ایس ای

ایچ اتس ای ہمارے مقصد اور اقدار میں ہم آہیگی سے مربوط ہے۔ ربون اپرجی پہ
انڈسٹرنل سولر اورسٹوریج سلوسٹز کے طور پربھروسہ کیا جانا ہے اور مخیلف کارونار اپنی بواناتی

 حو ماحول دوست،کی ضرورنات کوا تسے طر یقے سے بورا کرنے کے لنے منتحب کرنے ہیں
ہو اور تمام اسنیک ہولڈرز کی صحت اور حفاظت کو فروغ د پ یا ہو۔

:کمپنی

 صارفین اور کم ٹوپنی کی صحت اور حفاظت کا خیال رکھنے ہونے، بھیکے داروں، ▪ مالزمین

کارونار کرے گی۔
 قدرتی وسانل،▪ مصٹوعات کے داپرہ خیات کو جاطر میں النے ہونے آلودگی سے یچابو
 اور قاصل اشیاء کی ری ساپ تکلیگ کے ذر یعے ماحول کی،کے استعمال میں کمی
حفاظت کرے گی۔

 تمام کاروناری سرگرم ٹوں کا الزمی حصہ پیا کے کارونار کو،▪ ایچ اتس ای اصولوں کو
مس
تچکم کرے گی۔

▪ انک ا تسے سازگار ماحول کو فروغ دے گی جس میں تمام مالزمین اور بھیکے دار ایچ اتس
ای کو شیکھ کر اس پر عمل کریں۔
 عوام اور، ▪ ایچ اتس ای کی کارکردگی کی جایچ کے لنے انک شفاف یظام الۓ گی
مالزمین کو نا خٹر کرنے کے بھی یظام عمل میں الۓ گی۔

 اور آپرتسیل سرگرم ٹوں میں جانل او ک ٹو پیسیل ہیلیھ،▪ حطرناک اشیاء کو خیم کرے گی
اپیڈ ستفنی حطرات کو کم کرے گی۔
▪ Set HSE objectives to continually improve HSE
performance so that it can progressively comply
 ستفنی اور ابواپرتمنٹ کے مفاصد طے کرے گی نا کہ ایچ اتس ای کی کارکردگی، ▪ ہیلیھ
with all applicable laws, regulations, and other
کو مسلسل بہٹر پیانا جانے اور الگو ہونے والے تمام قواعد و صوایط اور دنگر بہلوؤں پر
requirements.
▪ Ensure that HSE is a major responsibility of
بوری طرح عملدر آمد ہو سکے۔
appropriately
trained,
empowered
&
 نااخنیار،▪ اس نات کو یقننی پیاۓ گی کہ ایچ اتس ای میاسب طر یقے سے پرپ نت نافتہ
accountable employees & management.
اور حواندہ مالزمین اور اپ تظامتہ کی انک پڑی ذمہ داری ہے۔
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