מדיניות זכויות האדם
במקום העבודה של PepsiCo
ב PepsiCo-אנו מכבדים את כבודם של העובדים
שלנו במקום העבודה ומתאמצים להבטיח את הזכות
של עובדינו לבטיחות אישית ,למקום עבודה בטוח,
נקי ובריא ,ולחופש מפני הטרדה או התעללות מכל
סוג שהוא.

הגדרות :יש לפרש הגדרות אלה בשיתוף עם
הצהרת הערכים ,כללי ההתנהלות וכל מדיניות
רלוונטית אחרת של  PepsiCoאו של מחלקות
בחברה בנושאים כמו גיוון ,סביבה ,בטיחות וגהות,
עבודה ומשאבי אנוש.

אנו מתייחסים בהגינות וביושר לכל עובדינו בכל
הנוגע לשכר ,להטבות ולתנאי העסקה אחרים,
ומכירים בזכות של עובדינו לחירות התאגדות .איננו
מעסיקים בכפייה או מעסיקים ילדים.

תחום זכויות האדם כולל שלושה תחומים:
 .1כבוד :בטיחות אישית; חופש מפני הטרדה או
התעללות; חופש התאגדות.
 .2שוויון :שוויון הזדמנויות ביחס לגיל ,מין גזע,
צבע ,דת ,מגדר זהות מינית ,לאום ,נטייה
מינית ,מוגבלות ,עבר צבאי ,מצב הריון או כל
מאפיין אחר המוגן במסגרת חוקים ארציים,
אזוריים או מקומיים מתאימים.

איננו מקבלים אפליה ופועלים להבטיח שוויון
הזדמנויות לכל העובדים.
אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות החלים ולתקני
העסקה אחרים בכל מקום בו אנו פועלים או עובדים.

 .3כבוד בעבודה :תנאי עבודה אנושיים; בטיחות
וגהות העובד; ביטול עבודה כפויה ועבודת
ילדים.

אנו מעודדים את השותפים ,הספקים ,הקבלנים
והמפיצים שלנו לתמוך במדיניות זאת ואנו מייחסים
ערך משמעותי לעבודה עם אחרים החולקים את
המחויבות שלנו לזכויות האדם.

חופש התאגדות משמעו :בהתאם לחוק ולמדיניות
ותהליכי החברה ,לעובדים תהיה הזכות להתאגד,
לתקשר ולהצטרף לארגונים על פי בחירתם.

מדיניות זכויות האדם במקום העבודה של
 :PepsiCoהנחיות והגדרות

ביטול עבודה כפויה משמעו :אין להשתמש בכוח
עבודה כפוי או של אסירים ,ואין להשתמש בענישה
גופנית או באיומי אלימות או בצורות אחרות של
התעללות גופנית ,מינית ,פסיכולוגית או מילולית
כשיטת משמעת או שליטה.

הנחיות
היקף :המדיניות חלה על כל עובדי .PepsiCo
תקן מינימאלי :כל פעילויות  PepsiCoחייבות לעמוד
בחוקים ובתקנות המקומיים .יש לציית למדיניות זאת
בהיעדר חוקים ותקנות מקומיים רלוונטיים.

ביטול עבודת ילדים משמעו :אין להעסיק כל אדם
שגילו אינו עולה על  15לכל מטרה שהיא ,בין
במשרה מלאה ,בין במשרה חלקית ,כולל עבודה
בתשלום או שלא בתשלום.
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תנאי עבודה אנושיים משמעם :סביבת עבודה
בטוחה ,בריאה ונקייה ,עם תחנות עבודה מוארות
היטב ,מי שתייה ,שירותים הולמים ,יציאות חירום
וציוד בטיחות אש חיוני ,ערכות עזרה ראשונה וגישה
לשירותי חירום כולל סביבה ,אש ורפואה.
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