
Chính sách Cơ bản về Sức khỏe và An toàn của 

Morinaga Milk Industry Co., Ltd 

 

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. nhận thức rằng sức khỏe và an toàn là nền tảng của triết lý và sự tồn 

tại của doanh nghiệp, và việc đảm bảo sự an toàn và vệ sinh dưới sự hợp tác của nhân viên là trách nhiệm 

quan trọng nhất của ban lãnh đạo. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động để đảm bảo nơi làm việc 

luôn an toàn và thoải mái cho nhân viên. 

 

< Chính sách Cơ bản > 

 

1. Tất cả nhân viên phải thực hiện các hoạt động an toàn và sức khỏe, và thực hành quy tắc "an toàn trên 

hết" và "không để xảy ra tai nạn" tại nơi làm việc. 

 

2. Chúng tôi xúc tiến xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp để giúp "mọi người luôn tuân theo 

các quy tắc quy định" và tuân thủ Đạo luật An toàn và Sức khỏe Công nghiệp, các luật liên quan và các 

quy định nội bộ của công ty. 

 

3. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, và hợp tác với các 

bác sĩ chuyên ngành để khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cho 

nhân viên của mình. 

 

4. Đặc biệt với bộ phận sản xuất, chúng tôi xúc tiến các hoạt động an toàn và sức khỏe sau đây: 

①. Thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ và giảm thiểu nguy hiểm tiềm ẩn và tác động có hại qua 

việc đánh giá rủi ro. 

②. Soạn thảo tiêu chuẩn dành cho những công việc thường xuyên và đột xuất, phổ biến cho nhân 

viên và đảm bảo tuân thủ quy tắc. 

③. Ngăn ngừa tai nạn lao động tái diễn qua việc chia sẻ thông tin về tai nạn lao động và thúc đẩy các 

hoạt động phòng chống tai họa tương tự.  

Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm về các tai họa đã xảy ra, chúng tôi triển khai các biện pháp nhằm 

ngăn chặn triệt để việc tái diễn các loại tai nạn như “kẹt, kẹp, cuộn”, “rơi ngã”, và "thương tích do 

bỏng”. 

④. Thực hiện giám sát an toàn và sức khỏe (đánh giá chính thức và đánh giá nội bộ) để liên tục nâng 

cao tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe. 

⑤. Thực hiện giáo dục và đào tạo về an toàn và sức khỏe để nâng cao kiến thức an toàn và nhận 

thức về an toàn. 

⑥. Thúc đẩy các hoạt động "Giữ gìn an toàn !" bởi tất cả nhân viên. 


