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Arbetsmiljöpolicy 
 
Rentokil Initials uppgift är att leverera högklassi g service och högklassiga 
produkter med hjälp av välutbildad personal i en vä lfungerande organisation 
som värnar om hälsa och säkerhet för företagets med arbetare, kunder och 
allmänheten. Säkerhet och hälsa innefattar fysiska,  psykologiska och sociala 
förhållanden. Detta finns nedtecknat i en SHE-övers ikt, vars förverkligande 
skall vara ett prioriterat mål för samtliga medarbe tare. 
 
Det är General Manager som säkerställer att det finns en aktuell skriven 
arbetsmiljöpolicy och att det finns ekonomiska och fysiska resurser för att efterfölja 
policyn. Översikten definierar det ansvar som varje chef och medarbetare har. Här 
anges i detalj hur man går tillväga för att kontrollera risker som kan uppstå i arbetet 
och hur man kommunicerar om hälso- och säkerhetsriskerna med medarbetarna. I 
SHE-översikten ingår en handlingsplan för att kontrollera och ompröva 
arbetsmiljöarbetet som lägst skall nå upp till lagens minimikrav och som skall 
säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Country SHE Manager fungerar som rådgivare i arbetsmiljöfrågor till 
ledningsgruppen och övriga chefer, samt svarar för regelbunden kontroll av 
insatserna inom arbetsmiljöområdet och rapporterar resultatet till ledningsgruppen. 
 
Vi påminner alla medarbetare att de har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och 
säkerhet och för andra människor som kan påverkas av deras arbete. Våra 
medarbetare skall därför följa företagets instruktioner om säkra arbetsmetoder och 
samarbeta med sina chefer på allt som gäller hälsa och säkerhet. 
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