ெபப்சிேகா மனித உரிைமகள்
பணியிட ெகாள்ைக
பணியிடத்தில் எங்கள் பணியாளர்களின் கண்ணியத்ைத

வைரமுைறகள்:

உரிைமயளித்து, அவர்களுக்கு சுத்தமான, ஆேராக்கியமான

இந்த வைரமுைறகளானது, எங்கள் மதிப்புகள் அறிக்ைக,
நடத்ைத விதிமுைறகள் மற்றும் விரிவாக்கம், உடல்நலம்

மதிக்கிேறாம். அவர்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு

பணிச் சூழைல உருவாக்கித் தருகிேறாம். எந்த விதத்திலும்

மற்றும் பாதுகாப்பு, ெதாழிலாளர், மனித உரிைம
ெகாள்ைககள் ேபான்ற ெபப்சிேகாவின் ெபாருந்துகிற
அல்லது பிரிவு ெகாள்ைககளுடனான இைணப்பிலிருந்து
விலகிக் ெகாள்ளும்.

அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது அத்துமீ றல்கள்

ஏற்படாவண்ணம் ெபப்சிேகா நிறுவனம் ெசயல்படுகிறது.

ஊதியங்கள், சலுைககள் மற்றும் பணியின் பிற

மனித உரிைமகள் மூன்று அம்சங்கைளக் ெகாண்டுள்ளது:

நிபந்தைனகள் குறித்த விவகாரங்களில்,

ெவளிப்பைடயாகவும் ேநர்ைமயாகவும் பணிபுரிபவர்கைள

1.

மதிப்பு: தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு; அச்சுறுத்தல்கள்

அல்லது அத்துமீ றல்களில் இருந்து விடுதைல;
கூட்டிைணவதில் சுதந்திரம்.

அணுகுகிேறாம், பணிபுரிபவர்கள் சுதந்திரமாக

கூட்டிைணவதற்கான உரிைமைய அங்கீ கரிக்கிேறாம்.

கட்டாயமாக ேவைல வாங்குதல் அல்லது குழந்ைதத்

2.

சமஉரிைம: மரபினம், நிறம், மதம், பாலினம்,

நாட்டின் சார்பு, பாலின நிைல அல்லது உடல்
ஊனத்தின் படி சமமான வாய்ப்பு.

ெதாழிலாளர்கைளப் பயன்படுத்துதைல நாங்கள்

ேமற்ெகாள்வதில்ைல.

3.

பிரிவிைனைய நாங்கள் சகித்துக் ெகாள்ள மாட்ேடாம்,

பணியின் கண்ணியம்: பணியாளர்கள்

ேவைலெசய்யும் நிைலகள்; பணியாளரின்
உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு; கட்டாய மற்றும்
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய ஒழித்தல்.

பணிபுரியும் அைனவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு கிைடக்கும்
வைகயில் ெசயல்படுேவாம்.

சுதந்திரமாக கூட்டிைணதலின் ெபாருள்: சட்டம், நிறுவன
ெகாள்ைக மற்றும் நைடமுைறகளுடன் சார்ந்திருத்தல். பணி
ெதாடர்பான காரணங்களுக்காக கூட்டங்கள்
கூட்டுவதற்கும், தகவல் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்துவதற்கும்,
ஒழுங்கைமப்பதற்கும் பணிபுரிபவர்களுக்கு உரிைம

நாங்கள் இயங்கும் அல்லது பணியாற்றும் இடங்களில்

நைடமுைறயிலிருக்கும் சட்டங்கள், ஒழுங்குமுைற விதிகள்

மற்றும் பணி தரநிைலகளுடன் இணங்குகிேறாம்.

இந்தக் ெகாள்ைககளுக்கு ஆதரவளிக்கும் ெபாருட்டு எங்கள்

அளிக்கப்படும்.

பங்குதாரர்கள், சப்ைளயர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும்
விற்பைனயாளர்கைள ஊக்குவிக்கிேறாம், மனித

வலுக்கட்டாயமாக ேவைல வாங்குதைல ஒழித்தலின்
ெபாருள்:

உரிைமகளுக்கான எங்கள் நிைலப்பாட்ைடப் பகிர்ந்து

பலவந்தப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சிைறப்படுத்தப்பட்ட
ெதாழிலாளர் கிைடயாது, ஒழுக்கம் அல்லது கட்டுப்பாடு
என்ற ெபயரில் உடைல பாதிக்கும் தண்டைனகள்
அளித்தல் அல்லது அச்சுறுத்துதல் அல்லது உடல்

ெகாள்ேவாருடன் இைணந்து பணிபுரிவதற்கு தனி மதிப்பு
அளிக்கிேறாம்.

ெபப்சிேகா மனித உரிைமகள் பணியிட ெகாள்ைக:

வழிமுைறகள் மற்றும் வைரமுைறகள்:

ரீதியான, பாலியல் ெதாடர்பான, உளவியல் ெதாடர்பான
ெகாடுைமகைள கட்டவிழ்த்தல் அல்லது பிற
அத்துமீ றல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாது.

வழிமுைறகள்
குறிக்ேகாள் : ெபப்சிேகா உடன் பணிபுரியும் அைனவருக்கும்

குழந்ைத ெதாழிலாளர் முைறைய ஒழித்தலின் ெபாருள்:

இந்த ெகாள்ைக ெபாருந்தும்.

15 வயதிற்குக் கீ ேழ உள்ள எந்த நபரும், எந்த
ேநாக்கத்திற்காகவும் பகுதி ேநரமாகேவா அல்லது முழு
ேநரமாகேவா, சம்பளம் ெகாடுத்ேதா அல்லது
ெகாடுக்காமேலா நியமிக்கப்படுவதில்ைல.

குைறந்தபட்ச தரநிைல: ெபப்சிேகாவின் அைனத்து

நடவடிக்ைககளும் கண்டிப்பாக உள்ளூர் சட்டங்கள் மற்றும்

பணியாளர்களின் பணிச்சூழல் நிைலயின் ெபாருள்:

ஒழுங்குமுைற விதிகளுடன் இணங்க ேவண்டும். உள்ளூர்

பாதுகாப்பு, உடல்நலம் மற்றும் சுத்தமான பணிச்சூழலுடன்
கூடிய தகுந்த பணியிடங்கள், சுத்தமான குடிநீர், ேபாதுமான
ஓய்வைறகள், அவசர வழிகள் அல்லது அவசியமான
தீயைணப்பு பாதுகாப்பு கருவி, அவசர ேநர மருத்துவ
முதலுதவி சாதனங்கள் மற்றும் தீ விபத்துகள், மருத்துவ

சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைற விதிகள் ெபாருந்தாத

நிைலயில், அவற்றுடன் இணங்கும் குைறந்தபட்ச

தரநிைலைய, இந்த ெகாள்ைக ஏற்படுத்தும். அவற்றின் கீ ழ்

தரநிைலகள் இல்லாதவைர, பிரிவுகள் அவற்ைற
தனிப்பயனாக்கலாம் அல்லது மாற்றலாம்.

ேதைவகள் ஏற்படும் ேபாது உடனடி நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்ளுதல்.

ெசயல்துவங்கும் நாள்: இந்த ெகாள்ைக மார்ச் 20, 2006
முதல் ெசயலுக்கு வரும்.
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