
Politica privind „Oprirea Activității” 2020

Noi, cei de la Enel, suntem implicați permanent în promovarea și consolidarea culturii sănătății și 
a siguranței tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre, pretutindeni în lume, și acționăm 
pentru a spori gradul de conștientizare a riscurilor și pentru a promova comportamente responsabi-
le, pentru a asigura o desfășurare a muncii în condiții de calitate și fără accidentări, deoarece fiecare 
persoană care lucrează cu noi reprezintă cel mai prețios bun care trebuie protejat.

Ne angajăm să protejăm mediul înconjurător, convinși fiind că prevenirea riscurilor și promovarea 
comportamentelor responsabile ne permit să apărăm bunăstarea noastră și a generațiilor viitoare.

Prin urmare, cerem fiecăruia dintre dvs. să intervină prompt și să oprească orice activitate care 
poate pune în pericol sănătatea și siguranța dvs. sau a celorlalți sau care, în mod similar, poate 
provoca daune mediului înconjurător, în sensul de afectare a calității componentelor sale (aer, 
sol, apă, floră și faună) sau care reprezintă un risc pentru păstrarea patrimoniului arheologic și ar-
tistic al unui sit. 

În legătură cu situația de urgență legată de COVID-19, neutilizarea măștilor conform protocolu-
lui companiei reprezintă un comportament care poate pune în pericol siguranța tuturor, nu 
doar a celor care nu respectă această cerință importantă. Din acest motiv, vă rugăm, în cazul în 
care constatați asemenea comportamente, să interveniți îndepărtându-i pe toți cei prezenți și 
rugând persoanele care nu poartă mască să și-o pună imediat.

Vă cerem, de asemenea, să semnalați imediat superiorului dvs. direct sau reprezentantului Enel 
cu gradul cel mai ridicat de la fața locului orice comportament periculos și orice acțiune, omisiune 
sau situație care ar putea provoca în mod potențial accidentări sau daune mediului înconjurător sau 
o potențială infectare cu COVID-19.

Ordinul Stop Work (Încetarea muncii) trebuie să fie aplicat fără teama de consecințe. Unui an-
gajat sau unui contractant care semnalează cu bună-credință o situație de risc care duce la întrerup-
erea activității nu i se poate imputa nicio vină și nicio responsabilitate, chiar dacă o astfel de acțiune 
se dovedește inutilă ulterior.

Sănătatea și siguranța lucrătorilor și protecția mediului înconjurător reprezintă angajamen-
tul nostru zilnic și au prioritate față de orice altă exigență.
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