Kvaliteedi ja toiduohutuse poliitika
Coca-Cola HBC Baltikum usub, et ettevõtte edu võti seisneb järjepidevas kvaliteetsete toodete ja teenuste
pakkumises, mis vastavad klientide ja tarbijate ootustele ning isegi ületavad neid. Seejuures on oluline tagada
kõigi ettevõtte poolt toodetavate ja turustatavate toodete toiduohutus.
Meie ettevõte on pühendunud meie poolt toodetavate ja turustatavate kaubamärkide maine ning tarbijate
kindlustunde hoidmisele, arendades, rakendades ja täiustades pidevalt toiduohutuse juhtimissüsteemide
kvaliteeti.
Kvaliteedi tagamise vastutus lasub igal Coca-Cola HBC Baltikumi töötajal tema igapäevaste töökohustuste
täitmisel. Toiduohutuse eest vastutavad kõik töötajad, kelle töö on seotud otseselt toodete koostisosade,
pakendamise, tootmise, säilitamise ja transpordiga.

Nimetatud eesmärkideni jõudmiseks me:
toodame ja tarnime tooteid, mis vastavad kõrgeimatele toiduohutuse- ja kvaliteedistandarditele;
järgime või ületame kõiki kohustuslikke ja regulatiivseid kvaliteedi ja toiduohutusega seotud nõudeid;
tagame jätkusuutliku toiduohutuse ja kvaliteedi,
rakendades tõhusaid kvaliteedijuhtimissüsteeme, tagades vastavuse ISO 9001, FCCS 22000 ja
Coca-Cola Company nõuete (KORE) sertifikaatidele;

kontrollime pidevalt toiduohutuse põhimõtteid,
standardeid ja korda, et maandada tõhusalt toodete, protsesside ja tehnoloogiate muutmisega
seotud toiduohutuse riske;
lisame toiduohutuse- ja kvaliteedistrateegiad
iga-aastasesse planeerimisprotsessi, et see oleks
alati äritegevuse lahutamatu osa;
seame iga-aastaseid toiduohutuse ja kvaliteediga
seotud eesmärke, et tagada pidevalt kõigi standardite täiustamine ja järgimine;

tagame toiduohutuse ja kvaliteedi juhtimissüsteemide tõhususe Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ning Coca-Cola Company tunnustatud
sise- ja välisauditite kaudu;

tagame, et tarnijad ja töövõtjad järgivad samu toiduohutuse ja kvaliteediga seotud eesmärke, jälgivad auditite ja sissetuleva toidu kontrolli kaudu
nende poolt tarnitavaid materjale ja teenuseid;

suurendame toiduohutuse- ja kvaliteedialast võimekust, kasutades struktureeritud programme,
mis arendavad tehnilisi oskusi, suurendavad teadlikkust, juhivad riskide maandamist ja edendavad
tipptasemel teadmisi;

edastame tarnijatele, töövõtjatele, klientidele ja
tarbijatele toiduohutusnõuded, tehes koostisosade, pakendamismaterjalide ja toodete säilitamise
kohta ülevaate ja tarbijatele juhendid.

Kõik Coca-Cola HBC Baltikumi töötajad igal ettevõtte tasandil ja igas funktsioonis vastutavad antud põhimõtete
eduka rakendamise eest.
Ettevõtte peadirektorina olen pühendunud kvaliteedi ja toiduohutuse põhimõtetele ning toiduohutuse ja
kvaliteediga seotud tegevuse pidevale täiustamisele.
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