„PepsiCo“ žmogaus teisių
darbo vietoje politika
„PepsiCo“ gerbia savo darbuotojų orumą darbo vietoje ir
mes darome viską, kad užtikrintume mūsų bendradarbių
teises į asmeninį saugumą, saugią, švarią ir sveiką darbo
vietą, taip pat teisę nepatirti jokios rūšies priekabiavimo ar
užgauliojimo.

Apibrėžimai: Šie apibrėžimai turi būti interpretuojami
atsižvelgiant į mūsų vertybes, elgesio kodeksą ir kitas
atitinkamas „PepsiCo“ ar padalinio politikas, pvz.,
dirbančiųjų asmenų skirtumus, aplinkosaugos, sveikatos ir
saugos, darbo ir žmogiškųjų išteklių politiką.

Su savo bendradarbiais mes elgiamės dorai ir sąžiningai,
kai tai susiję su darbo užmokesčiu, papildomomis
išmokomis ir kitomis su darbu susijusiomis sąlygomis,
taip pat mes pripažįstame, kad mūsų bendradarbiai yra
laisvi vienytis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje. Mes
neverčiame dirbti vaikų ir nenaudojame priverstinio
darbo.

Žmogaus teisės apima tris sritis:
1. Pagarbą – asmeninis saugumas, jokio priekabiavimo
ar užgauliojimo, asociacijų laisvė ir laisvė vienytis
į organizacijas.
2. Lygybė: lygios teisės nepriklausomai nuo
amžiaus, lyties, rasės, odos spalvos, religijos,
lytinio identiteto, tautybės, seksualinės
orientacijos, neįgalumo, veterano statuso, nėštumo
ar kitų charakteristinių bruožų, kuriuos apsaugo
nacionaliniai ar vietiniai įstatymai.

Mes netoleruojame diskriminacijos ir siekiame užtikrinti
vienodas visų bendradarbių teises.
Visur, kur mes veikiame ar dirbame, laikomės visų
galiojančių įstatymų, nuostatų ir kitų su darbu susijusių
reikalavimų.

3. Orumą darbe – žmogiškos darbo sąlygos,
darbuotojų sveikata ir sauga, priverstinio ar vaikų
darbo panaikinimas.

Mes skatiname savo partnerius, tiekėjus, rangovus ar
pardavėjus vadovautis šiais principais ir teikiame didelę
reikšmę bendradarbiavimui su tais, kurių įsipareigojimai
žmogaus teisių srityje yra tokie pat.

Asociacijų laisvė ir laisvė vienytis į organizacijas
reiškia, kad, vadovaujantis įstatymais ir kompanijos
politika bei tvarka, jos darbuotojai turi teisę rinktis,
bendrauti ir burtis į pasirinktas organizacijas.

„PepsiCo“ žmogaus teisių darbo vietoje politika:
gairės ir apibrėžimai

Priverstinio darbo panaikinimas reiškia, kad nėra
naudojamasi priverstiniu ar kalinių darbu; nėra taikomos
fizinės bausmės ar grasinimai smurtu, fizinio, seksualinio,
psichologinio ar žodinio užgauliojimo formos nėra
naudojamos kaip drausmės ar kontrolės priemonės.

Gairės
Taikymas. Ši politika taikoma visiems „PepsiCo“
darbuotojams.

Vaikų darbo panaikinimas reiškia, kad nė vienas
jaunesnis nei 15 metų asmuo nėra įdarbinamas jokiam
darbui atlikti, nesvarbu, ar tai būtų darbas visą darbo
dieną, ar tik dalį darbo dienos, mokamas ar nemokamas
darbas.

Minimalus reikalavimas. Jokia „PepsiCo“ veikla negali
prieštarauti vietos įstatymams ir nuostatoms. Šios politikos
reikia laikytis jei nėra atitinkamų vietos įstatymų bei
nuostatų.

Žmogiškos darbo sąlygos reiškia saugią, sveiką ir švarią
darbo aplinką, kurioje naudojamas tinkamas apšvietimas,
yra tinkamas gerti vanduo, tinkamai įrengtos tualeto
patalpos, yra atsarginiai išėjimai kilus gaisrui ir pagrindinės
priešgaisrinės apsaugos priemonės, pirmosios pagalbos
komplektai ir galimybė pasinaudoti avarijos likvidavimo
priemonėmis, įskaitant aplinkosaugos, priešgaisrines ir
medicinos priemones.
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