Każdy z nas w Compass Group ma moralny obowiązek chronić siebie i innych pracowników,
naszych klientów oraz środowisko naturalne poprzez dążenie do zapewnienia bezpiecznego,
bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy, serwując żywność, która jest zawsze bezpieczna
do spożycia i minimalizując nasz wpływ na środowisko naturalne.
Naszym głównym celem jest, aby serwowane przez nas potrawy były przygotowane według
najwyższych standardów przy użyciu wysokiej jakości produktów i składników, a jako minimum
będziemy przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów i zatwierdzonych kodeksów postępowania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
W Compass nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników
i klientów. Nasze Globalne Standardy Bezpieczeństwa, które obejmują Globalne Standardy Zarządzania
Łańcuchem Dostaw i Alergenami, ustanawiają ramy dla minimalnych standardów operacyjnych i zachowań praktykowanych we wszystkich naszych działaniach oraz miejscach na świecie, w których prowadzimy działalność.
Nasze standardy są stale weryfikowane i są zgodne z wymogami prawnymi oraz odzwierciedlają najlepsze praktyki branżowe. Będziemy regularnie weryfikować zgodność z tymi standardami i wdrażać cele
wydajnościowe, aby zapewnić naszych klientów i kontrahentów, że dostarczamy żywność, która jest
bezpieczna do spożycia, spełniając jednocześnie ich oczekiwania jakościowe.
W szczególności będziemy wymagać, aby:
• Żywność była zawsze przetwarzana w warunkach sanitarnych, które nie narażają jej na ryzyko zanieczyszczenia.
• Wszyscy pracownicy przechodzili szkolenia, otrzymywali informacje oraz narzędzia niezbędne do
wykonywania pracy w sposób higieniczny i zgodny z przepisami.
• Pracownicy przestrzegali wszystkich zasad i procedur bezpieczeństwa żywności obowiązujących
w firmie.
• Kierownictwo nadzorowało pracowników pod kątem zgodności ich działań z naszymi standardami.
Będziemy również oczekiwać podobnie wysokich standardów od naszych dostawców i wykonawców.
Moim obowiązkiem, jako Dyrektora Generalnego, jest zapewnienie, że odpowiednie zasoby ludzkie
i finansowe zostaną zaangażowane w celu wdrożenia tej polityki we wszystkich naszych działaniach
i przekazania jej wszystkim naszym pracownikom.
Nasze wyniki w zakresie bezpieczeństwa żywności będą rozpatrywane na każdym spotkaniu Zarządu
Compass Group, a Zarząd będzie dokonywał corocznego przeglądu tej polityki, aby zapewnić, że nadal
odzwierciedla ona cele i aspiracje firmy i jest zgodna z wymogami prawnymi.
Będziemy corocznie informować o postępach w naszym Raporcie Odpowiedzialności Korporacyjnej
Grupy i Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, dostępnych na stronie: www.compass-group.com
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