
სს RMG Copper-ისა და შპს RMG Gold-ის
გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი 

სს RMG Copper და შპს RMG Gold (შემდგომში „კომპანია“) განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სამთო-მოპოვებითი სამუშაოებისა და 
წიაღისეულის გადამუშავებისას გარემოს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო 
სტანდარტებთან მიახლოებას;

კომპანია იღებს ვალდებულებას შექმნას მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემო  თანამშრომლების, კონტრაქტორების და 
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის; 

მიგვაჩნია, რომ არ არსებობს ისეთი საქმიანობა, რომ არ გამოიძებნოს შესაბამისი დრო და საშუალება მისი გარემოზე მინიმალური 
ზემოქმედებით და უსაფრთხოდ  განსახორციელებლად;

ჩვენ გვჯერა,  რომ გარემოს დაუზიანებლად და უსაფრთხოდ შრომა ბიზნესის ნაყოფიერი მართვის განუყოფელი ნაწილია.

ვთანხმდებით, რომ კომპანია საქმიანობის განხორციელებისას მიზნად ისახავს:
 
გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას;

გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას ოპერირების ყველა ასპექტში;
 
სამუშაოების ეფექტურად და მომგებიანად განხორციელებას, შრომის უსაფრთხოებას, გარემოს დაცვასა და ეკონომიკურ განვითარებას 
შორის საუკეთესო ბალანსის დამყარების გზით;

მიზნების მისაღწევად კომპანია მომდევნო 5 წლის განმავლობაში:

შეიმუშავებს და ეტაპობრივად დანერგავს გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ეფექტურ სისტემებს და 
უზრუნველყოფს მის მუდმივ გაუმჯობესებას;
 
რეგულარულად ჩაატარებს გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტს;
 
კანონის შესაბამისად რეგულარულად წარუდგენს ანგარიშს შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებს და საზოგადოებას მისი საქმიანობის 
შესახებ. მჭიდროდ ითანამშრომლებს სახელმწიფო უწყებებთან და საზოგადოებასთან. უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობისა და 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის სფეროში;

განახორციელებს მისი საქმიანობის შედეგად გამოწვეული გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების რისკების იდენტიფიცირებას, 
შეფასებას, სათანადო მართვასა და მათ ეტაპრობრივ შემცირებას;
 
სახელმწიფო ორგანოების მიერ  გარემოსდაცვით და შრომის უსაფრთხოების სფეროში გამოვლენილი ხარვეზებისათვის დადგენილ 
ვადებში,  კომპანიის საუკეთესო ინტერესებისა და გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების რისკების შემცირების გათვალისწინებით, 
დაგეგმავს და განახორციელებს შესაბამის  ღონისძიებებს;
  
უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაცვის სადაზღვევო პაკეტზე ხელმისაწვდომობასა და სადაზღვევო
პირობების ეტაპობრივ გაუმჯობესებას;

უზრუნველყოფს კომპანიის ყველა თანამშრომლის კვალიფიკაციის ამაღლებას გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის 
მენეჯმენტის სფეროში; 
 

დირექტორი გარემოსდაცვით საკითხებში:

მ. კვარაცხელია

აღმასრულებელი დირექტორი:

ჯ. შუბითიძე

ფინანსური დირექტორი:

შ. მეფარიშვილი

წარმოების დირექტორი სამთო ტექნოლოგიების დარგში:

კ. მენაბდიშვილი

კორპორატიული დირექტორი:

კ. მჭედლიშვილი

საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი:

დ. მალიხინი

წარმოების დირექტორი მოპოვებისა და გადამუშავების დარგში:

თ. ლიპარტია

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის დირექტორი:

ა. ლიტვინენკო

თბილისი 2018

კომპანიის მენეჯმენტი დაიცავს წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში

მითითებულ პრინციპებს,  განსაზღვრული მიზნების მიღწევისას და ღონისძიებების 

განხორციელებისას კი მოითხოვს ამ პროცესში თითოეული თანამშრომლის მხარდაჭერას!                   


