ODS 3: SALUT I BENESTAR
”Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes
les edats“
És fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar
per a tothom a qualsevol edat per aconseguir el desenvolupament
sostenible, per això s’ha de treballar per aconseguir la cobertura
sanitària universal, reduir la mortalitat mundial i acabar amb les
epidèmies.
Dins d’aquest context, les empreses juguen un paper fonamental
que exercir, contribuint a aquest objectiu, tant a nivell intern, posant
en marxa plans adequats d’higiene, salut i seguretat laboral per a
empleats i les seves cadenes de valor, com a nivell extern, assegurant que les seves operacions no impactin negativament sobre el
dret humà a la salut i maximitzant les seves contribucions positives
sobre el benestar del conjunt de la societat.

Com participa Mutua Balear?
•

Promovent un estil de vida saludable entre els empleats.

•

Proporcionant formació periòdica sobre seguretat i salut a tots els treballadors.

•

Prenent precaucions especials de salut i seguretat laboral per a dones embarassades, treballadors amb discapacitat, treballadors de torn de nit, i altres grups vulnerables (a través
de les IT-4.3.1-01-A, IT-4.4.6-06- B, SST-4.3.1-01, etc.)

•

Reforçant les mesures per assegurar que els que integren la seva cadena de subministrament no estan exposats a perills per a la salut, especialment a través de les actuacions
del Servei de Prevenció Propi en relació a la Coordinació d’Activitats Empresarials (SST4.4.6-05).

•

Establint mesures de seguretat i higiene adequades en els serveis de Mutua Balear, per
no comprometre la salut dels clients. Com per exemple, els projectes i campanyes desenvolupats pel Comitè de Seguretat del Pacient, el Comitè de prevenció d’infeccions i
política antibiòtica, Grup de Ferides, etc.

•

Reduint l’impacte mediambiental en l’ús de productes químics perillosos, per evitar contaminar l’aire, l’aigua i el sòl. Mutua Balear ha substituït la major part dels seus productes
químics perillosos per altres amb etiqueta ecològica.

•

Activitats i campanyes en web, intranet i xarxes socials relacionades amb la promoció de
la salut (www.cuidamostusalud.org, www.tresminutos.es, Consells de Prevenció, Seguretat
Vial, Alimentació saludable, etc.

•

Organització de cursos d’higiene postural i sòl pèlvic en l’embaràs i postpart, per als empleats de l’organització.

