
LyondellBasell HSES-policy
LyondellBasell är en av världens största tillverkare av polymerer, 
petrokemikalier och bränsle. Vi följer principerna och kraven för Responsible 
Care © och ISO14001. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett säkert 
sätt som skyddar miljö och hälsa hos våra anställda, entreprenörer, kunder och 
allmänheten.
De produkter och material vi producerar är avgörande för det moderna 
samhället och förverkligandet av våra globala hållbarhetsmål. Som företag är 
vi starkt engagerade i ständig förbättring och fokuserade på att arbeta säkert 
och ansvarsfullt samtidigt som vi förbättrar resurseffektiviteten och minskar 
vår miljöpåverkan i vår verksamhet och våra produkter.

Vi är fast beslutna att:
Garantir que as nossas instalações sejam construídas, operadas e mantidas 
Säkerställa att våra anläggningar byggs, drivs och underhålls för att skydda 
våra anställdas och entreprenörers hälsa och säkerhet, de omgivande 
samhällena och miljön, med de ultimata målen om noll skador och incidenter 
och ingen miljöskada.
Främja en omfattande strategi för kemisk hantering och hållbarhet i 
alla aspekter av våra produkters livscykler, inklusive design, tillverkning, 
distribution, användning, återvinning och bortskaffande.
Arbeta kontinuerligt med att minska utsläpp, avfallsproduktion och 
förbrukning av energi, råvaror, vatten och andra naturresurser, och främjar 
förebyggande av föroreningar, en cirkulär ekonomi och hantering av 
klimatförändringar.
Säkerställa adekvat skydd för människor, tillgångar, produkter, transport, 
information och informationssystem mot säkerhetshot inklusive kriminella 
handlingar och cybersäkerhetsincidenter.
Lyssna, engagera och arbeta med intressenter för att förstå och ta itu med 
deras oro och förväntningar.

Kommunicera öppet om våra aktiviteter och produkter, uppmuntra till 
dialog och rapportera framsteg i vår hälso-, säkerhets- och miljö- och 
hållbarhetsprestanda.

Mångfald, rättvisa, inkludering (DEI) är en viktig drivkraft för vårt uppfyllande 
av våra affärs-och hållbarhetsmål. Vi arbetar för att öka mångfalden och 
skapa en inkluderande arbetsmiljö som stödjer våra anställda i hela världen, 
och de samhällen där vi är verksamma.

För att förverkliga dessa åtaganden kommer vi att:
Bedriva vår verksamhet på ett sätt som överensstämmer med våra standarder 
och procedurer för Operational Excellence Management.
Upprätthålla ett riskbaserat ledningssystem utformat för att gällande 
lagstadgade och andra HSES-bestämmelser ska uppfyllas och främja ständiga 
prestationsförbättringar.
Kontinuerligt förbättra våra tillverknings- och distributionsprocesser genom: 
regelbundna ledningssystem och efterlevnadsrevisioner, systematisk 
identifiering av risker, övervakning av väldefinierade resultatindikatorer och 
självbedömningar i enlighet med vårt Operational Excellence-program.
Fortsätta prestationsförbättringar som definieras i vår hållbarhetsstrategi 
genom att sätta och uppnå mål.
Validera vår prestanda av hållbarhetsprogrammet externt genom 
utvärderingar och certifiering av utvalda externt erkända byråer.
Tillämpa vårt riskbaserade Product Stewardship Management System, 
inklusive systematisk bedömning av säkrare alternativ för farliga ämnen som 
oroar sig och främja deras ersättning när det är möjligt.
Tillhandahålla en säker, hälsosam och säker arbetsmiljö för anställda och 
entreprenörer, inklusive kontinuerligt förbättrade säkerhetsåtgärder och 
upprätthållande och förbättring av relationer med viktiga intressenter baserat 
på Responsible Care © Security Code.4
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