Bucuresti – Romania, 27 aprilie 2010

Ziua Mondiala a Sanatatii si Securitatii la locul de munca,

Sonae Sierra reduce cu 25 %
absenteismul cauzat de accidentele de
munca sau boli profesionale
•

In 2009 Sonae Sierra a sustinut peste 20.300 de ore de traning
pentru formarea personalului, chiriasilor si a furnizorilor de servicii

•

Numarul accidentelor de pe santierele de constructii a scazut cu
14%

•

Rata de frecventa a accidentelor care necesita tratament medical a
fost redusa cu 28%

•

In anul 2009, nu s-a inregistrat niciun accident in centrele
comerciale din portofoliul Sonae Sierra

De Ziua Mondiala a Sanatatii si Securitatii la locul de munca, Sonae Sierra
anunta o reducere de 25% a absenteismului la locul de munca cauzat de
accidente sau boli profesionale si o reducere de 14 % a accidentelor pe
santierele de constructii, in comparatie cu anul 2008.
Sonae Sierra, specialistul international in centre comerciale, a dezvoltat un
program special (Safety & Health Management System - S&H MS) al carui scop
principal il reprezinta prevenirea tuturor accidentelor de pe santierele de
constructii. Sonae Sierra este responsabila pentru siguranta a milioane de
oameni care lucreaza sau viziteaza punctele sale de lucru, astfel incat Siguranta
si Sanatatea devin parti fundamentale ale strategiei companiei.
Sistemul S&H MS implementat de Sonae Sierra in anul 2008 este primul de
acest tip ce urmeaza a fi certificat in conformitate cu Standardul OHSAS
18001. 14 centre comerciale si un proiect aflat in faza de constructie au
obtinute deja certificatul OHSAS 18001.
Elsa Monteiro, Head of Sustainability Sonae Sierra declara: “Responsabilitatea
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sociala incepe prin respectul fata de ceilalti, care reprezinta de fapt primul pas
in protejarea oamenilor nostri de toate tipurile de accidente. Astfel, tot efortul
nostru se indreapta catre imbunatatirea standardelor de siguranta si sanatate
la locul de munca pentru benificiul angajatilor, chiriasilor, furnizorilor si a
vizitatorilor.”
In anul 2009, Sonae Sierra a sustinut peste 20.300 de ore de training in
domeniul Sigurantei si Sanatatii, pentru formarea personalului, a furnizorilor de
servicii si a chiriasilor. De altfel, informarea continua in ceea ce privestea
Siguranta si Sanatatea la locul de munca reprezinta un obiectiv fundamental in
prevenirea incidentelor. Conform sondajului efectuat printre angajatii sai, 76%
dintre respondenti sunt de parere ca Sonae Sierra asigura un mediu de lucru
pozitiv. La finalul anului trecut, compania a angajat direct 1147 de persoane.
Pentru 2010, principalele obiective ale companiei sunt: continuarea masurilor
adoptate, reducerea numarului de accidente datorate lipsei de personal,
reducerea numarului de accidente la locul de munca, reducerea absenteismului
cauzat de accidente cu 5 % si obtinerea certificatului OHSAS18001 pentru alte
zece centre comerciale din portofoliul companiei.
In Romania, in cursul anului 2009, Sonae Sierra a efectuat peste 584 de ore de
cursuri de Siguranata si Sanatate pentru angajati, chiriasi si furnizori - in
comparatie cu 272 de ore alocate in anul 2008 si 313 ore pentru cursuri de
siguranta preventiva de observare (SPO). In plus, anul trecut s-au raportat
zero accidente si zero zile lucratoare pierdute cauzate de accidentele de la locul
de munca. Continuand eforturile noastre de a anticipa si preveni toate riscurile
de siguranta si sanatate care afecteaza cresterea durabila a Sonae Sierra, si
care au ca scop final de a atinge zero accidente, vom continua promovarea si
implementarea unei culturi organizationale de Siguranta si Sanatate in randul
partenerilor nostri. Un exemplu il reprezinta Personae Award, care a premiat
anul trecut magazinul Bigotti din River Plaza pentru eforturile sale remarcabile
de a promova masurile de siguranta si sanatate Sonae Sierra.
Natura activitatilor Sonae Sierra necesita imbunatatirea actiunilor in domeniul
securitatii si sanatatii pentru furnizori si chiriasi, in vederea imbunatatirii
calitatii serviciilor oferite. Rezultatele obtinute de chiriasii Sonae Sierra in zona
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de Siguranta si Sanatate sunt recunoscute in cadrul programului Personae
Award, un premiu care reprezinta recunoasterea eforturilor pe care le depun
chiriasii din toate centrele comerciale Sonae Sierra. Personae Award are ca
scop recunoasterea strategiei Sonae Sierra de responsabilitate si performanta
in crestere durabila. Personae Award a fost premiat in cadrul European Risk
Management Awards 2009 la categoria Best Risk Training Programme.
Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul international în centre comerciale, pasionat de
a aduce inovatie si entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania detine 52 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România si Brazilia, cu o suprafata totala
de închiriat de peste 2,0 milioane de metri patrati. Sonae Sierra are 2 proiecte în dezvoltare si 9
proiecte noi în diferite faze ale dezvoltarii in Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia.
In anul 2009, centrele Sonae Sierra au primit peste 436 de milioane de vizitatori.
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