Chính sách môi trường
Tại C&K, chúng tôi rất ý thức về tác động mà các hoạt động của chúng tôi có thể gây ra cho môi trường và
cố gắng để giảm thiểu những tác động này bất cứ khi nào có thể. Một số tác động tiềm ẩn của chúng tôi có
thể ảnh hưởng đến môi trường bao gồm:





Việc sử dụng hóa chất, kim loại và nhựa của chúng tôi
Nguy cơ ô nhiễm (không khí, nước, đất) trong trường hợp xảy ra sự cố
Chất thải của chúng tôi
Tiêu tốn nước và năng lượng.

Vì lợi ích tốt nhất của nhân viên, khách hàng, cộng đồng và các thế hệ tương lai, chúng tôi đã triển khai Hệ
thống quản lý môi trường (EMS) liên tục cải tiến, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001.
Trong bối cảnh này, C&K cam kết :






Tôn trọng luật pháp địa phương và quốc tế
Tuân thủ các yêu cầu của các bên liên quan (Ngành nước, chính quyền địa phương,
khách hàng)
Tìm kiếm các phương thức để liên tục cải thiện hiệu suất của chúng tôi và giảm tác
động môi trường thông qua kế hoạch hành động hàng năm. Kế hoạch này bao gồm ngăn
ngừa ô nhiễm (nước, đất, không khí, tiếng ồn) và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
Thực hiện phân tích có hệ thống các rủi ro đối với môi trường và sự an toàn của nó
trong việc phát triển các sản phẩm và quy trình mới của chúng tôi, để giúp quyết định
các giải pháp phù hợp nhất
Nhận thức về bảo vệ môi trường, với sự tham gia của tất cả các cấp trong đội ngũ quản
lý của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng đây là yếu tố chính để hệ thống EMS hoạt động
đúng

Chính sách môi trường của C&K không giới hạn ở các địa điểm sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi cũng nỗ
lực để thúc đẩy chính sách này cho các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là giữa các nhà cung cấp và nhà
cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chính sách này và các cam kết của chúng tôi về môi trường sẽ giúp
C&K duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.
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