
 

     

 

Health and Safety policy 2021 
The Libyan Cement Company (LCC) recognises and accepts its health and safety duties for providing a safe and healthy 

working environment (as far as is reasonably practicable) for all its Employees, Contractors and Visitors to its Facilities. 

LCC Responsibilities: 

• It is the duty of LCC to protect the health, safety and welfare of all employees and other people who might be 

affected by LCC Operations. 

• To maintain safe workplace/s and without risks to health. 

• Ensure plant and machinery are safe and that safe systems of work are set and followed. 

• Ensure articles and substances are moved, stored and used safely. 

• Provide LCC Employees, Contractors and Visitors the information, instruction, training and supervision 

necessary for their health and safety. 

LCC Employee obligations: 

• Ensuring their personal health and safety, and that of others in the workplace. 

• Comply with safe working practice with the intent of avoiding injury to them, others and damage to plant or 

equipment. 

• Not misuse or interfere with provisions provided for health and safety, including Isolation or lock outs. 

• Complying with all directions such as safe work procedures, wearing of personal protective equipment PPE, and 

all given by management for health and safety. 

• To report at the earliest opportunity - injuries, accidents or dangerous occurrences at work, including those 

involving the public and participants in activities organised by LCC. 

• Participate in safety and health training offered by LCC. 

• No persons shall be authorised to work when under the influence of Drugs and/or Alcohol. 

LCC visitors and contractors obligations: 

• Visitors and Contractor personnel must adhere to all Health and Safety procedures set out by LCC Health and 

Safety Department. 

• Visitors and Contractors should report any concerns relating to their safety or suspected unsafe working 

practices to the Health & Safety representative of LCC. 

• All Visitors must be aware of the Health and Safety policy and follow the procedures set out for all personnel, 

regardless of the length of stay. 

Plan ahead, always put safety first! 

Date: ………………………………… 

 

 

 

Alfonso Rodriguez 

Chief Executive Officer 

April 27, 2021



 

     

 

  

 سياسة الصحة والسالمة 2021

 

 االضافةببواجباتها المتعلقة بالصحة والسالمة عن طريق االعتراف شركة األسمنت الليبية تهدف هذه السياسة لرفع معايير السالمة والصحة ب

 مرافقها. داخللتوفير بيئة عمل آمنة وصحية )بقدر ما يمكن عمليًا( لجميع موظفيها ومقاوليها وزوارها 

 مسؤولية الشركة:

 .الشركةحماية صحة وسالمة ورفاهية جميع الموظفين وغيرهم ممن قد يتأثرون بعمليات  الشركةمن واجب  •

 الشركة توفير اماكن عمل امنه ودون مخاطر على الصحة.من واجب  •

 .إتباعهاالتاكد من وضع أنظمة العمل اآلمنة و عن طريقمن واجب الشركة التأكد من سالمة اآلالت  •

 تخزينها واستخدامها بأمان.والتاكد من سالمة ضمان نقل المواد من واجب الشركة  •

 لصحتهم وسالمتهم.يين تعليم والتدريب واإلشراف الالزملزوار المعلومات والإعطاء الموظفين والمقاولين وامن واجب الشركة  •

 :مسؤولية الموظفين والمستخدمين

 ضمان صحتهم الشخصية وسالمتهم ، وسالمة اآلخرين في مكان العمل. •

 .أو المعدات المصنعآمنة بقصد تجنب اإلصابة بأنفسهم ، والبعض اآلخر وتلف الجراءات السالمة والصحة لضمان بيئة االمتثال  •

 .لالمور الكهربائية او ما الى ذلك لتغطيةأو ا للعزا لكذ في بما،  لسالمةوا للصحة لمقدمةا مألحكاا مع خلالتدأو ا امالستخدا ءسو تجنب •

ارة متها اإلدالتي قد لالرشادات واالمتثالإجراءات العمل اآلمنة ، وارتداء معدات الوقاية الشخصية ،  لضمان االرشاداتاالمتثال لجميع  •
 .بهذا الخصوص

يبة( أو الحوادث الخطرة في حوادث )بما في ذلك حاالت االنهيار القرواإصابات واالبالغ عن اي امور قد ينشأ عنها رير اتقالتقديم  •
 .العمل

 الشركة. نظمهاتسالصحة والسالمة التي ية الخاصة بالتدريبالدوارات المشاركة في  •

 .يكون تحت تأثير المخدرات و/ أو الكحول قدشخص تجنب العمل واالبالغ عن اي  •

 مسؤولية الزوار والمقاولين:

 .الشركةيجب على الزائرين وموظفي المقاول االلتزام بجميع إجراءات الصحة والسالمة التي حددتها إدارة الصحة والسالمة في  •

سات العمل غير اآلمنة المشتبه بها إلى ممثل الصحة ينبغي على الزوار والمقاولين اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بسالمتهم أو ممار •
 .الشركةوالسالمة في 

حضور الدورات التوعوية الخاصة بالسالمة العامة الي شركة متعاقد معها كما على الزوار والمقاولين الجدد االلتزام بقواعد واجراءات  •
 السالمة العامة وبما يضمن سالمتهم.

 خطط للمستقبل، ضع السالمة دائما   في المقام األول!

………………………………… التاريخ:   

 

 
 ألفونسو رودريقوز

 الرئيس التنفيذي

2021/04/27


