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Nordzucker 

Produkto saugos ir kokybös politika 
"Nordzucker" grupgs tikslas gaminti ir parduoti saugius maisto bei paar produktus, taip, kad 

jie atitiktq klientq ir teisinius reikalavimus, laikantis tvarumo. 

Stengiames pasiekti puikiq produktq ir paslaugq kokybg. Rüpinarngs gerais santykiais su 
klientais, tiekgjais, vald2ios institucijomis, savo kaimynais, vietos bendruomengrnis, 2iniasklaida ir 
darbuotojais. Mes palaikome iniciatyviq ir j klientq orientuotq kokybAs ir produkto saugos kultürq, kuri 
apima visus procesus. 

Müsq tikslai yra: 

• Puiki kokybg pasiekta tenkinant klientq Iükesdius 

• Tvirtos kokybes ir produkto saugos kultüros kürimas, skatinantis visq darbuotojq po2iüri j produktq 
kokybg ir atsakomybg 

o Mes motyvuojame savo darbuotojus aktyviai dalyvauti ir u2imti svarbiq vietq tobulinant 
produktq kokybg ir saugq. 

o Mes rüpinarngs darbuotojü kvalifikacijos ir profesiniq ig üd2iq gerinimu bei ugdome supratimq 
apie produktq kokybAs ir saugos svarbq. 

o Mes u2tikriname visas priemones, kad pasiektume puikiq savo produktq ir paslaugq kokybg. 

• Müsq RVASVT koncepcija apima maisto ir pa§arq saugos taisykliq, pagrjstq prevencijos sistema 
laikymqsi. 

• igyvendinimas veiksmq ir investicijq, lemiandiq veiksmingus bei saugius maisto ir pa§arq 
gamybos procesus. 

o Efektyviai valdydami rizika, visada stengiames dar labiau suma2inti pavojus. 

• U2tikrinti, kad bütq laikonnasi teisinil4 reikalavimq ir standarto normq. 

o Siekiant sprgsti maisto ir paart saugos problemas, glaucl2iai bendradarbiaujame su 
institucijomis bei prekybininkq asociacijomis 

o Siekiant uitikrinti reikalavimq laikyrnqsi - vykdome auditus. 

o Esame jsipareigojg atitikti keliamus kriterijus ir pateikti atitinkamus analitinius rezultatus, 
kuriuos parengg akredituotos i§orgs ar vidings laboratorijos, vadovaujantis apibrg2tais 
metodais ir dalyvaujant kvalifikacijos testuose bei tarp-laboratoriniuose palyginimuose. 

• Pagal nustatytus kriterijus vertiname ir renkames tiekAjus. Siekiam nuolat gerinti 
bendradarbiavimq su müsq tiekejais is kuriq reikalaujame gerbti maisto ir pa§arq saugos 
aspektus, 2mogaus teises ir tvarumq visoje tiekimo grandinAje. 

• Visi darbuotojai privalo laikytis produkto saugos ir kokybAs politikos. 
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