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உள்ளடகக் அட்டவதை
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எங்கள் மதிப்புகள்

ஆர�ோகக்ியம், போதுகோப்பு 
மை்றும் சுை்றுசச்ூழல்

வ�த்த்கம், வோடிகத்கயோள�க்ள், 
தயோ�ிப்புகள் மை்றும் ரசதவகள்

லஞ்சம் மை்றும் 
ஊழல் எதி�ப்்பு

பைியோள�க்ள் மை்றும் 
மனித உ�ிதமகள்

வவளிப்படுத்துதல் மை்றும் 
முதலீட்டோள�க்ள்

அ�சோங்கம், சமூகம் மை்றும் 
உள்ளூ� ்சமுதோயங்கள்

நலன் மு�ை்போடுகள்

ரபோட்டியோள�க்ள்

Speak up
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எங்கள் 
மதிப்புகள்

ரவதலயில் நம்முதடய அன்ைோட நடதத்தகக்ு வவசுவியஸின் 
நோன்கு கோ�ப்்பர�ட் மதிப்புகள் அடிப்பதட. அதவ 
நிதலயோன நடதத்தகக்ு உந்துதல், குழுவின் வபோதுவோன 
கலோசச்ோ�தத்ின் வவளிப்போடு, குழுவின் உருவதத்த எங்கள் 
வவளிப்புை பங்குதோ��க்ளுகக்ு ஊகக்ுவிதத்ல் மை்றும் 
எங்கள் வோடிகத்கயோள�க்ளுகக்ு நோங்கள் வழங்கும் வைிக 
வோகக்ுறுதிதய உறுதிப்படுதத்ுகின்ைன.

எங்கள் மதிப்புகள்

தத�ியம்: அசச்ங்கதள சமோளிகக் ஊழிய�க்ளுகக்ு அதிகோ�ம் 
அளிகக்ும் தத�ியதத்ின் கலோசச்ோ� வள�ச்ச்ி, மோை்ைம், மை்றும் 
உயி�வ்ோழ்வதை்கு இன்றியதமயோதது. தத�ியம் நோம் இழகக் 
மறுகக்ும் ரபோது வவளிப்படுகிைது, அரத ரபோல், ஒரு நப� ்
தமகக்ோக அல்ல, ஆனோல் நிறுவனதத்ின் நலனுகக்ோக, கூடுதல் 
வபோறுப்புடன்  பைி ஆை்றும் ரபோது, வவளிப்படுகிைது. 

வபோறுப்பு: நமது வசோந்த ரவதலகக்ும் மை்றும்  நமது 
அைிகக்ும் நோங்கள் வபோறுப்புக ்கூறுகிரைோம் - வவை்றிகதளக ்
வகோை்டோடுகிரைோம், பி�சச்ிதனகள் ஏை்படும் ரபோது, 
அவை்தை உடனடியோக நிவ�த்த்ி வசய்கிரைோம். நோம் 
ஒவ்வவோருவரும் தனிப்பட்ட முதையில், மை்றும் 
ஒருவருகவ்கோருவ�க்ோகவும்,  நிறுவனதத்ின் சோததனகளில் 
முதலீடு வசய்கிரைோம். 

ம�ியோதத: ம�ியோதத என்பது ரந�ம்தையோன மை்றும் 
வவை்றிக�மோன பைி கலோசச்ோ�தத்ின் மூலகக்ல்லோகும். 
நோங்கள் ஒருவருகவ்கோருவத� மதிகக்ிரைோம், ரயோசதனகள் 
எங்களுகக்ு உடன்படவில்தல என்ைோலும், நிறுவனதத்ிை்கோக 
மை்றும். ஒரு வலுவோன கூட்டு உருவோகக் எங்கள் வவவ்ரவறு 
கருதத்ுகதளயும் முன்ரனோகக்ுகதளயும் அலகு வசய்கிரைோம்.

வலிதம: நோங்கள் வவை்றிகக்ோக போடுபடுகிரைோம் – சிைப்போக 
வசயல்பட வதோட�ந்்து எழுசச்ியூட்டியும் ஒருவருகவ்கோருவ� ்
ஊகக்மளிதத்ும்.  த�மோன ரவதலகக்ு, ரந�ம்தை மை்றும் 
ஆை்ைல்மிகக் பைிசச்ூழல் அவசியம். நோங்கள் ஒவ்வவோரு 
நோளும் சிைந்து விளங்குகிரைோம், மை்றும் எங்கள் அைிகதளத ்
வள� ஊகக்ுவிகக்ிரைோம்.
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8 முகக்ிய 
ததலப்புகள்

01  ஆர�ோகக்ியம், போதுகோப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல்

02   வ�த்த்கம், வோடிகத்கயோள�க்ள், தயோ�ிப்புகள் மை்றும் 
ரசதவகள் 

03   லஞ்சம் மை்றும் ஊழல் எதி�ப்்பு

04   பைியோள�க்ள் மை்றும் மனித உ�ிதமகள்

05  வவளிப்படுதத்ுதல் மை்றும் முதலீட்டோள�க்ள்

06  அ�சோங்கம், சமூகம் மை்றும் உள்ளூ� ்சமுதோயங்கள்

07  நலன் மு�ை்போடுகள்

08   ரபோட்டியோள�க்ள்

நமது நடதத்த விதிமுதைகள் 8 முகக்ியப் பகுதிகதள 
உள்ளடகக்ுகிைது: 
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ஆர�ோகக்ியம், 
போதுகோப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல்01

சுகோதோ�ம், போதுகோப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 
விஷயங்கள் மிகவும் முகக்ியமோன நி�வ்ோக 
வபோறுப்புகளோகும். நமது இயங்குமுதையின் 
மூலம் போதிகக்ப்பட்ட நமது பைியோள�க்ள், 
வோடிகத்கயோள�க்ள், வழங்குந�க்ள், 
ஒப்பந்தகக்ோ��க்ள், போ�த்வயோள�க்ள், 
வபோதுமகக்ள் மை்றும் பிை�ின் 
ஆர�ோகக்ியதத்தயும், போதுகோப்தபயும் நோம் 
போதுகோப்ரபோம். நமது இயங்குமுதையின் 
ஆர�ோகக்ியம், போதுகோப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கள் பை்றிய வபோதுமகக்ளின் கவதலகதள  
ஆகக்ப்பூ�வ்மோக எதி�வ்கோள்ள ரவை்டும்.

+ ரமலும் தகவல்
Vesuvius-கோக பைியோை்றும் 
ஒவ்வவோருவரும் இைங்க 
ரவை்டிய இகர்கோட்போடுகள் 
Vesuvius ஆர�ோகக்ியம், 
போதுகோப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் வகோள்தககள் 
ஆகியவை்ைோல் ஆதோ�ம் 
அளிகக்ப்படுகின்ைன.

நோங்கள் வசய்ரவோம்

•  எல்லோ பைியோள�க்ளுகக்ும் 
ஆர�ோகக்ியமோன, போதுகோப்போன மை்றும் 
பதத்ி�மோன பைிச ்சூழல்கள்

• நமது ஆர�ோகக்ியம், போதுகோப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் அ�ப்்பைிப்பு மை்றும் 
கடதமகதள பூ�த்த்ி வசய்யப் ரபோதுமோன 
மனித மை்றும் வபோருள் வளங்கள் மை்றும் 
பயிை்சி

• உருவோகக் நிதலயின் வதோடகக்தத்ிரலரய 
புதிய தயோ�ிப்புகள் மை்றும் 
வசயல்முதைகளில் சோதத்ியமோகரவ 
இருகக்கக்ூடிய சுை்றுசச்ூழல் போதிப்தப 
கருதத்ில் வகோள்வது

• மனித ஆர�ோகக்ியதத்த அல்லது 
சுை்றுசச்ூழதல ரமோசமோக போதிகக்கக்ூடிய 
வபோருட்களின் வவளியீட்தடக ்
குதைந்தபட்சமோகக்ுவது, போதுகோப்போனதோகச ்
வசய்வது அல்லது, நதடமுதைப்படுதத்க ்
கூடுமோனோல், தடுப்பது

• வபோருட்கள், ஆை்ைல், மை்றும் பிை வளங்கதள 
கவனமோகப் பயன்படுதத்ுவதன் மூலம் 
வீைோவததக ்குதைதத்ு மறுசுழை்சி 
வோய்ப்புகதள அதிகபட்சமோகக்ுவது

• மதுபோனம் மை்றும் ரபோதத மருந்து 
உட்வகோள்வதுடன் வதோட�ப்ுதடய 
ஆபதத்ுகள் இல்லோத பைிசச்ூழதல 
அளிப்பது
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வ�த்த்கம், 
வோடிகத்கயோள�க்ள், 
தயோ�ிப்புகள் மை்றும் 
ரசதவகள்

02
நமது குறிகர்கோள்கதள அதடவதை்கு நீை்ட 
கோல, சோதகமோன வோடிகத்கயோள� ்உைவுகள் 
அவசியமோகும். ஏை்கனரவ உள்ள மை்றும் 
சோதத்ியமோகும் வோடிகத்கயோள�க்ள், முகவ�க்ள், 
விநிரயோகஸ்த�க்ள், வழங்குந�க்ள் மை்றும் பிை 
வைிக கூட்டோளிகதள தகயோள்வதில், ரந�த்ம, 
நியோயமோன, சீ�ோன முதையில் அதனவத�யும் 
நடதத்ுவதிலும்,  ப�ஸ்ப� ம�ியோதத மை்றும் 
நம்பிகத்கயின் அடிப்பதடயில், முடிசூடோ 
நை்வபயத� நோம் ப�ோம�ிகக் ரவை்டும்.

நோம் இவை்தை அளிப்ரபோம்:

• நம்பிகத்கயோன, போதுகோப்போன மை்றும் 
வோடிகத்கயோள�ின் ரததவகதள பூ�த்த்ி 
வசய்யும் உய�த்� வபோருட்கதள வதோட�ந்்து 
வழங்குதல்

• உய� ்த�மோன, நம்பிகத்க மிகுந்த 
விை்பதனகக்ுப் பிைகோன ரசதவதய 
வழங்குதல்

• Vesuvius பை்றிய வதளிவோன, சுருகக்மோன 
மை்றும் பயனுள்ள தகவல்கதள அளிதத்ல் 
மை்றும் எங்கள் வபோருட்கள் மை்றும் 
ரசதவகள் குறிதத் தவைோன அல்லது தவைோக 
வழிநடதத்ும் அறிகத்ககள் அளிப்பதத 
தவி�த்த்ல்s

• நலன் மு�ை்போடுகள், ப�ிசுகள் மை்றும் 
தகயூட்டுகள் சம்பந்தப்பட்டதவரயோடு 
கதடப்பிடிகக் ரவை்டிய குழுமக ்
வகோள்தககள் உட்பட அதனதத்ு வைிகத ்
வதோட�ப்ுகதளயும் தூ�மிட்டு நடதத்ுதல்

• மை்ைவ�க்ளின் இ�கசியத ்தகவல்கதள 
போதுகோதத்ல் மை்றும் வழங்கப்பட்ட 
ரநோகக்தத்ிை்கோக மட்டுரம அதத்கவல்கதள 
பயன்படுதத்ுவததத ்தவி� ரவறு 
எந்தவிதமோன முதையை்ை வைிகச ்
வசயல்போட்டுகக்ோகரவோ அல்லது தனிப்பட்ட 
லோபதத்ிை்கோகரவோ பயன்படுதத்ோமல் 
இருதத்ல்
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லஞ்சம் மை்றும் 
ஊழல் எதி�ப்்பு03

நமது வைிகதத்த நடதத்ும் ரபோது எந்த 
விதமோன ஊழல் வழகக்ங்கதளயும் நோம் 
வபோறுதத்ுகவ்கோள்வதில்தல.

இததன அதடவதை்கோக:

• எந்தவவோரு முதையை்ை வைிக 
நன்தமதய வபை லஞ்சம் அல்லது 
தூை்டுதலோக, முகவ�க்ள், சப்தளய�க்ள், 
கூட்டு நிறுவன பங்கோளிகள் அல்லது 
பிை� ்உட்பட, வவசுவியஸின் சோ�ப்ோக 
வசயல்படும் எந்தவவோரு பைியோளரும் 
அல்லது எந்தவவோரு நபரும் ரந�டியோகரவோ 
அல்லது மதைமுகமோகரவோ, சப்தளய�க்ள் 
அல்லது அ�சோங்க பி�திநிதிகள் உட்பட 
எந்தவவோரு நபருகக்ும் பைம் அல்லது 
மதிப்புள்ள எததயும்  வழங்கரவோ, ரகோ�ரவோ 
ஏை்றுகவ்கோள்ளரவோ மோட்டோ�க்ள்.

• நம்முதடய அல்லது மை்ைவ�ின் 
தனிப்பட்ட போதுகோப்பு ஆபதத்ிலிருகக்ும் 
ரபோது தவி� ரவறு எப்ரபோதும் 
உதவுவதை்கோன பைம் வசலுதத் 
மோட்ரடோம்

• வபோழுதுரபோகக்ு மை்றும் விருந்ரதோம்பல் 
வசய்வதில் எமது பங்கு எப்ரபோதும் 
சோதோ�ை வைிகச ்வசயை்போட்டின் ஒரு 
அங்கமோக இருகக்ும், வதோட�ப்ுதடய 
அதனதத்ு சூழ்நிதலகதளயும் கருதத்ில் 
வகோை்டு நியோயமோனதோக இருகக்ும், 
விகிதோசச்ோ�தத்ுடனும் வபோருதத்மோகவும் 
இருகக்ும், ரமலும் ஊழல் ரநோகக்ம் உள்ளது 
என்ை உை�வ்ுகக்ு இடமளிகக்ோது

+ ரமலும் தகவல்
லஞ்சம் மை்றும் ஊழல் 
எதி�ப்்புக ்வகோள்தககள் 
மை்றும் வதோட�ப்ுதடய 
குழு அளவிலோன 
இைகக் முயை்சிகளோல் 
இகர்கோட்போடுகள் 
ஆத�வளிகக்ப்படுகின்ைன.
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பைியோள�க்ள் மை்றும் மனித 
உ�ிதமகள்04

பைியோள�க்ள் நல்ல நம்பிகத்கயுடனும் 
தனிப்பட்ட கை்ைியதத்ிை்கோன ம�ியோதத 
அடிப்பதடயிலும் தகயோளப்பட ரவை்டும். 
Vesuviusஆனது ச�வ்ரதச மனித உ�ிதமகள் 
த�ங்கதள அது இயங்கும் இடங்களில் 
ஏை்றுகவ்கோள்கிைது, ரமலும் குழந்தத 
வதோழிலோள�க்ள் அல்லது கட்டோயத ்
வதோழிலோள�க்தள அதன் வசயல்போட்டில் 
பயன்படுதத்ுவதத வபோறுதத்ுக ்வகோள்ளோது.

நோம் இவ்வோறு வசய்ரவோம்:

• நமது பைியோள�க்ள் கூறுவதத கவனமோகக ்
ரகட்கிரைோம் மை்றும் உை்பதத்ித ்திைன், 
பைியின் த�ம் மை்றும் பைியம�த்த்லின் 
நிபந்ததனகதள ரமம்படுதத்ுவதில் 
அவ�க்தள ஈடுபடுதத்ுதல்

• பைிகக்ு ஆட்கதள ரச�த்த்ல், பயிை்சி, 
பதவி உய�வ்ு, பைிப்போதத ரமம்போடு, 
பைியிலிருந்து நீகக்ப்படுதல் மை்றும் 
இவை்தைவயோதத் பி�சச்தனகள் நியோயமோக, 
வவளிப்பதடயோக மை்றும் தனி நப� ்
இயல்தன்தம, சோததன அனுபவம் 
ஆகியவை்றின் அடிப்பதடயில் இருப்பது 
மை்றும்  இனம், நிைம், ரதசீயம், கலோசச்ோ�ம், 

+ ரமலும் தகவல்

பைிக் கொள்கதகள் 
மை்ைும் நமது மனித 
உ�ிமதகள் கொள்கத 
களோல் இக்கோட்போடுகள் 
ஆத�வளிக்கப்படுகின்ைன

வம்சோவளி, மதம், போலினம், போலுைவு 
முதை, வயது, இயலோத தன்தம அல்லது 
பைிசவ்சயல்திைன் அல்லது வபோருதத்மோன 
சட்டதத்ினோல் ததட வசய்யப்பட்டவை்றுடன் 
வதோட�ப்ிருகக்ோத கோ�ைம் ஆகியதவ 
ஒரு வபோருட்டில்லோமல் நடதத்ுவது 
ஆகியவை்தை உறுதி வசய்தல்

• போகுபோடு அல்லது துன்புறுதத்தல 
வபோறுதத்ுகவ்கோள்ள மறுதத்ல்

• நமது பைியோள�க்ளின் உடல் அல்லது 
மனநலதன எதி�ம்தையோக போதிகக்ோத 
பைிச ்சூழதல அளிதத்ல்

• திைன்கள் மை்றும் அனுபவம் மை்றும் 
நதடமுதைகர்கை்ை அளவில், வைிகதத்ின் 
வவை்றி ஆகியவை்றுகக்ு வபோருந்தும் 
வதகயில்  பைியோள�க்ளுகக்ு ஊதியம் 
வழங்குதல் 

• பைியோள�க்தளயும் குழுமதத்ின் 
வதோதலரநோகக்ுப் போ�த்வ, குறிகர்கோள்கள் 
மை்றும் திட்டங்கள் முதலியவை்தைப் 
போதிகக்ும் முகக்ியமோன முன்ரனை்ைங்கள் 
குறிதத் விஷயங்களில் பைியோள�க்ள் 
பின்தங்கி விடோமல் போ�த்த்ுக ்வகோள்ளுதல்

• வவளிப்பதடயோன, ரந�த்மயோன மை்றும் 
ம�ியோததயோன முதையில் பைியோள�க்தள 
வதோட�ப்ு வகோள்ளுதல்

• பைி சோ�ந்்த சசச்�வுகதளத ்தீ�க்க் பயனுள்ள 
நதடமுதைகதளப் ப�ோம�ிதத்ல்

• பைியோள� ்பதிரவடுகதள இ�கசியமோக 
தவதத்ுக ்வகோள்கிரைோம் மை்றும் முதையோன 
வைிக ரநோகக்ங்களுகக்ோக மட்டுரம 
தனிப்பட்ட தகவல்கதள ரசக�ிதத்ல், 
பயன்படுதத்ுதல் மை்றும் வவளிப்படுதத்ுதல்
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வவளிப்படுத்துதல் 
மை்றும் 
முதலீட்டோள�க்ள்05

Vesuvius அதன் பங்குதோ��க்ளுகக்ுச ்வசோந்தமோனது. 
நமது வைிகதத்த ஒரு வபோறுப்புள்ள முதையில் 
நடதத்ுரவோம், நிதலயோன மை்றும் லோபதத்ுடன் 
கூடிய வள�ச்ச்ிகக்ும் பங்கதோ��க்ளுகக்ு 
மதிப்தப வழங்கவும் முயை்சி வசய்ரவோம். 
ஆதோ�வளங்கதள விரவகதத்ுடனும் 
பயனுள்ள வதகயிலும் பயன்படுதத்ி 
குழுமதத்ின் வசோதத்ுகக்தள ப�ோம�ிப்பதிலும் 
போதுகோப்பதிலும் குறிப்பிடும்படியோன கவனம் 
வசலுதத்ப்படும்.

நோம் இவ்வோறு வசய்ரவோம்:

• ரமை்வகோள்ளப்பட்ட ப�ிவ�த்த்தனகள் 
மை்றும் வைிக நிதி நிதலதமதய 
துல்லியமோகவும் நியோயமோகவும் 
பி�திபலிகக்ும் வதகயில், உறுதியோன 
கட்டுப்போட்டு முதைதமகளோல் ஆதோ�ம் 
அளிகக்ப்பட்ட கைகக்ுப்புதத்கங்கதளயும் 
பதிரவடுகதளயும் வகோை்டிருதத்ல்

+ ரமலும் தகவல்

ஆளுகத கொள்கதகள், 
நிதி அைிக்கத கொள்கதகள் 
மை்ைும் நிைுவனப் போதுகோப்பு 
மை்ைும் உட்புை தகவல்களத 
கதயோள்வதின் கொள்கதகள் 
ஆகியவை்ைினோல் 
இக்கோட்போடுகள் 
ஆத�வளிக்கப்படுகின்ைன.

• எளிதோக பு�ிந்துக ்வகோள்ளகக்ூடிய 
துல்லியமோன நிதி தகவல்கதளயும் 
குழுமதத்ின் நிதலதமயின் சமசச்ீ� ்
மதிப்பீட்தடயும், முதைப்படி ச�ியோன 
ரந�தத்ில் முதலீட்டோள�க்ளுகக்ு அளிதத்ல்

• வபருநிறுவன ஆளுதகயில் மிகச ்சிைந்த 
நதடமுதைகதள ஈடுபடுதத்ுதல் 

• ஆளுதக அல்லது குழுமதத்ின் வைிகம் 
குறிதத் முதலீட்டோள�க்ளின் ரகள்விகளுகக்ுத ்
வதளிவோகப் பதிலளிதத்ல் 

• எல்லோ முதலீட்டோள�க்தளயும் ஒர� 
மோதி�ியோகவும் நியோயமோகவும் நடதத்ுதல், 
ரமலும் மை்வைோருவ�ின் இழப்பில் 
ஒரு முதலீட்டோளத�ரயோ அல்லது 
முதலீட்டோள�க்ள் வ�க்க்தத்தரயோ 
பயனதடயச ்வசய்வதத தவி�த்த்ல்  

• நம் கடதமகதளச ்வசய்வதில், 
ஆரலோசக�க்ளுடனும் 
தைிகத்கயோள�க்ளுடனும் ரபசுவதில் 
மை்றும் முதலீட்டு சமுதோயதர்தோடு 
ரபசுவதிலும் கபடமில்லோமல், 
ரந�த்மயோகவும் வதோழில்முதை 
நிபுைதத்ுவதர்தோடும் இருதத்ல்  

•  அதனதத்ு உள்ளகத ்தகவல்களும் 
அறிவிகக்ப்படும் வத� இ�கசியமோக 
போதுகோதத்ல், ரமலும் Vesuvius பங்குகளில் 
வைிகம் வசய்வதை்ரகோ அல்லது 
அப்படிப்பட்ட ரநோகக்ங்களுகக்ோக 
மை்ைவ�க்ள் அததப் பயன்படுதத்ுவதத 
வசயல்படுதத்ரவோ அவை்தை 
பயன்படுதத்ோதிருதத்ல்
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அ�சோங்கம், சமூகம் 
மை்றும் உள்ளூ� ்
சமுதோயங்கள்06

நோம் வைிகம் வசய்யும் இடங்கள் எங்கிலும் ஒரு 
நல்ல வபருநிறுவனமோக இருகக் விரும்புகிரைோம். 
அ�சியல் நடவடிகத்ககள் மை்றும் வ�ி 
வசலுதத்ுதல் சம்பந்தப்பட்டதவ உட்பட 
அதனதத்ு ரதசீய மை்றும் உள்ளூ� ்சட்டங்கள், 
நியோயங்கள் மை்றும் ஒழுங்குமுதை விதிகதள 
கதடப்பிடிப்ரபோம்.

நோம் இவ்வோறு வசய்ரவோம்:

• உள்ளூ� ்கலோசச்ோ�ம் பை்றி 
வத�ிந்துவகோள்ளுதல், குழு முழுவதும் 
அனுபவங்கதளப் பகி�வ்தத 
ஊகக்ப்படுதத்ுதல், ரமலும் உள்ளூ� ்
சமுதோயங்கதள இைங்கதத்கக் 
வதகயிலும், புதுதமயோகவும் மை்றும் 
உை�வ்ுபூ�வ்மோகவும் நோம் தகயோளுதல்

• பி�ோந்திய மை்றும் உள்ளூ� ்பி�சச்ிதனகள், 
பழகக் வழகக்ங்கள் மை்றும் 
போ�ம்ப�ியங்களுகக்ு மதிப்பளிதத்ு கைகக்ில் 
எடுதத்ுக ்வகோள்ளுதல்

• இவ்விதிமுதையில் அதமகக்ப்பட்டுள்ள 
லஞ்சம் மை்றும் ஊழல் எதி�ப்்பு 
வகோள்தககள் உட்பட உள்ளூ� ்சட்டங்கள் 
மை்றும் ஒழுங்குமுதை விதிகளிை்கு 
ஏை்ப அதனதத்ுப் வபோதுத ்துதை 
நடவடிகத்ககதளயும் அைவநறியின்படி 
நடதத்ுதல் 

+ ரமலும் தகவல்

மனித உ�ிதமகள் வகோள்தக 
யினோல் இகர்கோட்போடுகள் 
ஆத�வளிகக்ப்படுகின்ைன
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நலன் மு�ை்போடுகள்07
குழுமதத்ின் சிைந்த நலனுகக்ோக வசயல்படும் 
கடதம பைியோள�க்ள், அதிகோ�ிகள் மை்றும் 
இயகக்ுன�க்ளுகக்ு உை்டு, ரமலும் தனிப்பட்ட 
முதையில் அவ�க்ரளோ அல்லது மை்ைவ�க்ரளோ 
லோபம் அதடவதை்ரகோ அல்லது குழுமதத்ின் 
நலன்களுகக்ு எதி�ோக வசயல்படுவதை்ரகோ 
அவ�க்ளது அந்தஸ்தத பயன்படுதத்கக்ூடோது. 
குழுமதத்ின் நலன்கரளோடு மு�ை்படும் அல்லது 
கடதமதயச ்வசய்வதில் தவைோன தோகக்தத்த 
ஏை்படுதத்ும் அல்லது அது ரபோல் ரதோன்ைகக்ூடிய 
தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் தவி�க்க்ப்பட 
ரவை்டும். நலன் மு�ை்போடுகதளத ்தவி�ப்்பது 
என்பது எப்ரபோதும் சோதத்ியமோனதல்ல. எனரவ, 
பைியோள� ்அல்லது அவ�து குடும்பம் மை்றும் 
வநருகக்மோனவ�க்ளின் விருப்பங்கள் குழுமதத்ின் 
நலன்கரளோடு மு�ை்படுமோனோல் அல்லது 
மு�ை்படகக்ூடிய குறிப்பிடதத்கக் ஆபதத்ு 
இருகக்ுமோனோல், அம்மு�ை்போடு குறிதத்ு அல்லது 
மதைந்துள்ள மு�ை்போடு குறிதத்ு பைியோள� ்
ரந�டித ்துதை ரமலோள�ிடம் உடனடியோகத ்
வத�ிவிகக் ரவை்டும்.

பைியோள�க்ள் ஒருரபோதும் இவ்வோறு 
வசய்யகக்ூடோது:

• நி�வ்ோகதத்ிடமிருந்து முன் அனுமதி 
வபைோமல், ரந�டியோன அல்லது 
மதைமுகமோன வைிகம், நிதி அல்லது 
எந்தவித உைவுகளிலும், குழுமதத்ின் சோ�ப்ோக 
அல்லோமல், நமது குழுவுடன்  வைிகம் 
வசய்கின்ை அல்லது வசய்ய இருகக்ின்ை 
அல்லது ரபோட்டி ரபோடுகின்ை வவளி 
நிறுவனங்களுடன் ஈடுபடுவது

• நி�வ்ோகதத்ிடமிருந்து முன் அனுமதி 
வபைோமல், தோங்கரளோ அல்லது தங்களுடன் 
வதோட�ப்ுதடய த�ப்பினர�ோ தனிப்பட்ட 
ஆ�வ்தர்தோடு ஏரதனும் ப�ிமோை்ைதத்ில் 
குழுமதத்த பி�திநிதிதத்ுவம் வசய்வது

• குழுமம் அல்லது வைிகக ்கூட்டோளிகளின் 
அல்லது அவ� ்பை்றிய இ�கசியத ்
தகவல்கதள தவைோக வவளிப்படுதத்ரவோ 
அல்லது ரவறு விததத்ிரலோ பயன்படுதத்ுவது

• குழுமதத்ுடன் ரபோட்டியிடுவது அல்லது 
மை்ைவ�க்ள் ரபோட்டியிட உதவி வசய்வது 

• ஒரு வைிக நிறுவனதத்ின் வவளியக 
நி�வ்ோககக்ுழுவில், அப்படிப்பட்ட 
குழு உறுப்பு�ிதமயோனது 
குழுமதத்ின் நி�வ்ோகதத்ோல் 
அனுமதிகக்ப்பட்டு குழுமதத்ின் 
நலன்கரளோடு மு�ை்படுவதில்தல 
என்று கை்டறியப்பட்டோவலோழிய, 
ரசதவயோை்றுவது

• எந்த ஒரு வைிகக ்கூட்டோளியிடமிருந்து 
அல்லது ரபோட்டியோள�ிடமிருந்து 
தனிப்பட்ட ஆதோயதத்ிை்கோக பைதத்த 
ரகட்டுப் வபறுவதில்தல அல்லது 
ஏை்றுகவ்கோள்வது 

• எந்த ஒரு வைிகக ்கூட்டோளியிடமிருந்து 
அல்லது ரபோட்டியோள�ிடமிருந்து பைம் 
சோ�ோத ப�ிசு, ரசதவ அல்லது அவ�க்ளின் 
சுதந்தி�ம் அல்லது வதோழில்முதை 
நிபுைதத்ுவ நியோயப்படுதத்லின் மீது 
முதையை்ை தோகக்தத்த ஏை்படுதத்கக்ூடிய 
அல்லது ஏை்படுதத்ுவது ரபோல் 
ரதோன்ைகக்ூடிய எந்த விஷயதத்தயும் 
ஏை்றுகவ்கோள்வது



12 Vesuvius / நடதத்த விதிமுதைகள்

ரபோட்டியோள�க்ள்08
நோம் தீவி�மோகவும் ரந�த்மயோகவும் 
ரபோட்டியிடுரவோம், மை்றும் சட்டவிர�ோத 
வழிமுதைகள் மூலம் ரபோட்டி�ீதியோன 
அனுகூலங்கதள நோடிச ்வசல்ல மோட்ரடோம். 

நோம் இவ்வோறு வசய்ரவோம்:

• வைிக �ீதியோக நமது ரபோட்டியோள�க்ளுடன் 
நுட்பமோனத ்தகவல்கதள (விதலகள், 
வகோள்திைன், உை்பதத்ி, விை்பதன 
அளவுகள், சந்ததப் பங்குகள், வைிக உதத்ி 
அல்லது வசலவுகள் உட்பட) ஒருரபோதும் 
ப�ிமோைோமல் இருப்பது 

• முதையை்ை வழிமுதைகள் மூலம் நமது 
ரபோட்டியோள� ்பை்றிய தகவல்கள் 
வபறுவததத ்தவி�ப்்பது

• கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட அல்லது 
சட்டவிர�ோதமோக ஒப்பந்தம் வசய்யப்பட்ட 
வ�த்த்க நதடமுதைகளில் அல்லது எந்த 
ஒரு சந்தத நிதலதயயும் தவைோகப் 
பயன்படுதத்ுவதில் ஈடுபடுவது

• நமது ரபோட்டியோள�க்ள் அல்லது அவ�க்ளின் 
வபோருட்கள் பை்றிய தவைோன அல்லது 
தவைோக வழிநடதத்ும் கருதத்ுகள் அல்லது 
ரகோ�ிகத்ககள் உட்பட நியோயமை்ை 
ரபோட்டியில் ஈடுபடுவதத தவி�ப்்பது+ ரமலும் தகவல்

ரபோட்டி மை்றும் நம்பிகத்க-
எதி�ப்்பு வகோள்தககளோல் 
இகர்கோட்போடுகள் 
ஆத�வளிகக்ப்படுகின்ைன.
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அவ்வாறு வவலை செய்வலை 
உறுதிப்படுை்திக்சகாள்க

ைனியுரிலை ைற்றுை் ைரவு 
பாதுகாப்பு

விதிமுதைகளின் ரகோட்போடுகளுடன் 
இைகக்மோன வதகயில் நமது வைிக 
விவகோ�ங்கதள நோம் எப்ரபோதும் நடதத் 
ரவை்டும். பல சந்த�ப்்பங்களில் ப�ிசீலதன 
வசய்யப்பட்ட நியோயப்படுதத்தல பி�ரயோகிகக் 
ரவை்டிய ரததவ ஏை்படும் மை்றும் 
விதிமுதைகளின் வபோருள் அல்லது ப�வல் 
எல்தல குறிதத்ு உங்களுகக்ு சந்ரதகமிருந்தோல், 
உங்கள் ரமை்போ�த்வயோள� ்அல்லது பிை குழு 
அதிகோ�ியுடன் தயவு வசய்து கலந்தோரலோசிகக்வும். 
இவ்விதிமுதைகளுடன் இைகக்மில்லோமல் 
இருப்பதன் பின்விதளவுகள், Vesuvius-கக்ும் 
மை்றும் அதன் ஒவ்வவோரு பைியோள� ்
ஆகிய இரு த�ப்பினருகக்ும், அப�ோதங்கள், 
தை்டதனகள், நை்வபயருகக்ு இழுகக்ு மை்றும் 
குை்ைவியல் வபோறுப்பு ரபோன்ை வதகயில் மிகவும் 
கடுதமயோனதோக இருகக்ும். விதிமுதைகளின் 
மீைல் என்று சந்ரதகிகக்ப்பட்டோரலோ அல்லது 
அதடயோளம் கோைப்பட்டோரலோ, தகுந்த 
புலன்விசோ�தை நடதத்ப்படும். வபோருதத்மோன 
இடதத்ில், பதவி நீகக்ம் வத�யிலோன மை்றும் 
அது உட்பட்ட  ஒழுங்கு இவ்விதிமுதைகள் 
அவ்வப்ரபோது மறுஆய்வு வசய்யப்படும். அது 
எவ்வோறு பின்பை்ைப்படுகிைது என்பததயும் 
நோங்கள் கை்கோைிப்ரபோம். இவ்விதிமுதைகள் 
பை்றிய எந்தக ்கருதத்ுகக்ளும் குழுமதத்ின் 
வபோது ஆரலோசகருகக்ு ப�ிந்துத� வசய்யப்பட 
ரவை்டும்.

தனிநப�க்ளின் தனியு�ிதமதயப் 
போதுகோப்பதை்கும் மதிப்பதை்கும் வவசுவியஸ் 
உறுதிபூை்டுள்ளோ�.்

ஒவ்வவோருவருகக்ும் அவ�க்ளின் தனிப்பட்ட 
த�வு எவ்வோறு தகயோளப்படுகிைது என்பதில் 
உ�ிதமகள் உள்ளன. வவசுவியஸ், அதன் 
வசயல்போட்டின் ரபோது, வவசுவியஸ், அதன் 
ஊழிய�க்ள், வோடிகத்கயோள�க்ள், சப்தளய�க்ள் 
மை்றும் பிை மூன்ைோம் த�ப்பினத�ப் பை்றிய 
தனிப்பட்ட த�தவ ரசக�ிகக்லோம், ரசமிகக்லோம் 
மை்றும் வசயலோகக்லோம். அதத்தகய த�தவ 
வபோருதத்மோன மை்றும் சட்டபூ�வ்மோன முதையில் 
நடதத் ரவை்டியதன் அவசியதத்த வவசுவியஸ் 
அங்கீக�ிகக்ிைது.

வவசுவியஸ் த�வு போதுகோப்புக ்வகோள்தக 
உலகளோவிய த�வு போதுகோப்பு சட்டதத்ில் 
உள்ள வகோள்தககதள பி�திபலிகக்ிைது 
மை்றும் த�வு போதுகோப்பு சிகக்ல்கதள நோங்கள் 
எவ்வோறு அணுகலோம் என்பததயும் எங்கள் 
வகோள்தக மை்றும் / அல்லது நதடமுதைகள் 
உள்ளூ� ்சட்டங்கதள விட கடுதமயோனதோக 
இருந்தோல், நோங்கள் எங்கள் வசோந்த த�ங்கதள 
கதடபிடிப்ரபோம். ஒரு உள்ளூ� ்சட்டம் எங்கள் 
வகோள்தககதள விட கடுதமயோனதோக இருந்தோல், 
அதை்ரகை்ப நோங்கள் எங்கள் வகோள்தகதய 
வழிகோட்டியோகப் பயன்படுதத்ி உள்ளூ� ்சட்டதத்த 
கதடபிடிப்ரபோம்.



வேரிை்: 
உங்கள் தலன் ரமலோள�,் அல்லது மோைோக ரபசுவதை்கு வசதிப்படும் என நீங்கள் உை�கக்ூடிய 
முதுநிதல ரமலோை்தம உறுப்பின� ்ஒருவ�ிடம் வத�ிவிகக்லோம். ரந�ில் வசய்யப்படும் 
அதனத்து அறிவிப்புகக்ள் �கசியமோனதோக தகயோளப்படும்.

சைாலைவபசி அை்ைது ஆன்லைனிை்: 
கீரழ வகோடுகக்ப்பட்டுள்ள 24 மைிரந� இலவச இ�கசியமோன Speak up Helpline– ஐ 
வதோட�ப்ு வகோள்ளவும், அல்லது www.expolink.co.uk/vesuvius இல் ஆன்தலனில் பதிவு 
வசய்யவும், உங்களுதடய முதையீடுகதள உை�வ்ுபூ�வ்மோகவும், இ�கசியமோகவும் மை்றும் 
அதழப்பவ�க்ளின் விவ�ங்கதள பகி�ந்்து வகோள்ள ரவை்டும் என்ை அவசியமில்தல

எப்படி?

Speak Up
வவசுவியஸ் ஆனது அதனத்து வபோருதத்மோன 
சட்டங்கள், வவசுவியஸ் நடதத்தகக்ோன 
நன்வனறி மை்றும் வவசுவியஸ் வகோள்தககள் 
மை்றும் வசயல்முதைகள் ஆகியவை்றின் மூலம் 
உலகளவில் உய� ்த� நன்வனறிகளுகக்ோன 
த�ங்கதளப் ரபைி வருகிைது.

உங்களுகக்ு ஒரு குதை அல்லது சந்ரதகம் 
இருந்தோல் வத�ிவிப்பதை்கோன வழிமுதைகள் 
ஒன்றின் மூலமோக நதடமுதைகக்ு 
சோதத்ியமோனவதகயில் கூடிய வித�வில் அதத  
நீங்கள் வத�ிவிகக் ரவை்டும். 

அடுை்து என்ன ேடக்குை்?

அதனத்து அறிவிப்புகளும் தீவி�மோகவும் �கசியமோகவும் தகயோளப்படும் மை்றும் 
நிறுவனதத்ினுள்ளோகரவ உ�ிய மட்டதத்ில் வசயலோகக்ம் வசய்யப்படும். வசய்த அறிவிப்பு 
எப்படி தகயோளப்படுகிைது மை்றும் அதன் விதளவு பை்றி அறிவிப்பு வசய்பவ�க்ளுகக்ு 
வத�ிவிகக்ப்படும். 

ஒரு குலற பற்றி எே்ை ஒரு வழிமுலறலயயுை் உபவயாகப்படுை்தியிருே்ைாலுை், 
ேை்சைண்ண அடிப்பலடயிை் ஒரு குலற பற்றி சைரியப்படுை்தியைற்காக எே்ை ஒரு 
பணியாளருை் ைண்டலன சபறவவா அை்ைது ேஷ்டைலடயவவா ைாட்டாரக்ள். 
சபறப்பட்ட ைகவைானது உணரெ்ச்ிபூரவ்ைாகவுை் ரகசியைாகவுை் லகயாளப்படுை் 
ைற்றுை் குரை் சகாடுப்பவருக்கு எதிரான  ைாக்குைை் ெகிை்துக்சகாள்ளப்படுவதிை்லை.

வவசுவியஸ் பைியோள�க்ள், வவசுவியஸ்கக்ு பி�திநிதித்துவம் வசய்பவ�க்ள் மை்றும் 
அவ�க்ளின் சோ�ப்ோகப் பைியோை்றுபவ�க்ள் ஆகிய அதனவரும் உலகில் எங்கிருந்தோலும் 
நன்வனறி அல்லது வகோள்தக மீைல் வதோட�ப்ோன எந்தக ்குதை அல்லது சந்ரதகங்களுகக்ோக 
கு�ல் எழுப்புவது உள்பட, சட்டம், நடதத்த நன்வனறிகள் மை்றும் வகோள்தககள் ஆகியவை்றுகக்ு  
உடன்படுவது அவசியம்.
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