Kodeks ravnanja z nanotehnologijo
Poleg mnogih novih priložnosti prinašajo vse nove tehnologije tudi določena tveganja, kar velja tudi za nanotehnologijo.

Da bi lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek, želimo uporabiti nove tehnologije za proizvodnjo inovativnih in tržno
zanimivih proizvodov. Samo za te konkretne proizvode je možno izvesti smiselno oceno tveganja v primerjavi s priložnostmi, ki jih ti
proizvodi ponujajo. To pomeni, da bo samo pripravljenost, da si stalno prizadevamo vrednotiti priložnosti in tveganja, omogočila inovacije
na osnovi novih tehnologij. Kot inovativno in odgovorno podjetje imamo v tem procesu posebno odgovornost do zaposlenih, strank,
dobaviteljev in javnosti, a tudi do bodočih generacij. Ta kodeks ravnanja poudarja načela, na katerih temelji naše delo.

1. Zaposleni v Cinkarni Celje razvijamo možnosti nanotehnologije s ciljem izdelovanja proizvodov z izboljšanimi ali novimi lastnostmi z
uporabo usmerjene proizvodnje in novih materialov v nanometrskem merilu.



Varovanje okolja zdravja ljudi je osnovno načelo delovanja našega podjetja.



Določamo vire tveganj za zaposlene v laboratorijih in proizvodnih obratih ter jih z uporabo ustreznih ukrepov odpravljamo. Ob
dogodkih, ki bi predstavljali nevarnost za zdravje in okolje in nastanejo kot posledica naših aktivnosti, takoj ustrezno ukrepamo.

2. V skladu z obsegom uporabe novih tehnologij v proizvodnih procesih in novih izdelkih se povečuje tudi potreba po strokovnih
raziskavah o razmerju med novimi priložnostmi in potencialnimi tveganji. To velja tudi za nanotehnologijo. Mi takšna tveganja
obravnavamo z vso resnostjo in vzporedno s tehnološkim napredkom stalno raziskujemo potencialna tveganja za okolje in zdravje.



Cinkarna Celje ima dolgoletne izkušnje z obvladovanjem tveganj zaradi novih tehnologij. Skrbno in celovito obravnavamo
vsako potencialno tveganje in izvajamo ustrezne ukrepe za zaščito okolja in zdravja.



Aktivno spremljamo vse aktivnosti v EU na področju določanja varnega dela z nanotehnologijo in njenega vpliva na zdravje,
varnost in okolje, še posebej za proizvode iz našega proizvodnega programa.



Cinkarna Celje konstruktivno prispeva k pripravi zakonodajnih dokumentov, kjer ti še ne upoštevajo razvoja na področju
nanotehnologij. Naš cilj je prispevati k nastanku standardov, ki bodo temeljili na strokovni in pravilni oceni tveganj.

3. Cinkarna Celje intenzivno razvija nove tehnologije in načrtuje uporabo možnosti, ki jih nudi nanotehnologija, da bo uporabnikom lahko
ponudila proizvode, ki jim bodo pomagali k njihovi uspešnosti.



Cinkarna Celje bo prodajala samo proizvode, za katere bo mogoče na osnovi znanih znanstvenih podatkov in tehnologij
zagotoviti, da je njihov vpliv na varnost in okolje obvladovan in v varnih mejah.



Strankam in partnerjem zagotavljamo podatke o varnem transportu, hranjenju, varni uporabi, predelavi in odlaganju naših
proizvodov.



Varnostni in zdravstveni vidiki in varovanje okolja imajo za nas prednost pred ekonomski vidiki.

4. V naših vrednotah in načelih smo se zavezali k dialogu z javnostjo na temelju odprtosti in zaupanja. Zato smatramo za svojo dolžnost,
da zagotavljamo informacije tako o priložnostih kot tudi o tveganjih, ki jih prinaša nanotehnologija.



Zavezani smo k preglednosti in objektivni ter konstruktivni javni debati.



Nove ugotovitve takoj posredujemo pristojnim organom in javnosti.

