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A Nordeste Emergências, em suas atividades de atendimento préhospitalar de urgência e emergência médica, busca a sustentabilidade dos seus
negócios, atuando na gestão responsável dos aspectos ambientais inerentes à
natureza e meio ambiente. Com sua Política Ambiental reafirma o compromisso como
empresa ambientalmente responsável e busca ser referência no mercado onde atua.
No seu PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde), a empresa assegura a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada
dos resíduos gerados, promovendo segurança e redução dos riscos de infecção e
contaminação dentro e fora das instalações da empresa.
A Coleta e Transporte externo, consistem na remoção dos resíduos de
saúde que ficam armazenados em recipientes apropriados até sua destinação final,
utilizando-se técnicas e condições de segurança que garantam a preservação da
integridade física dos envolvidos no processo, da população e do meio ambiente.
O tratamento dos resíduos dos grupos A e E está sendo feito por
incineração conforme sugerido na resolução nº 358 do CONAMA, por achar que
atualmente consiste no melhor tratamento para esses resíduos, permitindo a
eliminação completa da carga microbiana.
A água que é utilizada na lavagem dos veículos é direcionada para um
sistema que recebe efluentes, águas com óleos e graxas, que através da utilização
de um método físico, faz a separação da água e do óleo. O líquido é obrigado a passar
por um filtro, onde o óleo é retido e a água flui normalmente para um depósito
específico onde fica armazenada para reutilização.
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Princípios quanto a:

Gestão


Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais;



Desenvolver e ofertar serviços que possibilitem o uso racional dos recursos
naturais;



Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de suas atividades e atuar
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa com soluções técnicas e
inovadoras, mitigando os seus impactos;



Cumprir a legislação aplicável às suas atividades, produtos e serviços, atender
aos compromissos assumidos pela organização e estabelecer procedimentos
para garantir que insumos de origem ilegal não sejam utilizados;



Proteger a biodiversidade, as nascentes e os cursos de água, bem como
conservar o solo cultivado, medidas inerentes ao manejo das plantações
florestais;



Realizar a gestão de resíduos de modo convergente aos conceitos de redução,
reciclagem e reuso.

Melhoria contínua


Buscar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental por meio de
modelos de gestão, avaliação periódica de resultados, inovações e tecnologias;



Assegurar a incorporação de práticas e processos que visem à saúde e
segurança ocupacional dos colaboradores nas atividades da empresa;
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Implementar programas de treinamento e capacitação que conduzam à adoção
de comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente;



Estabelecer as ferramentas de gestão específicas à natureza e dimensão de
cada princípio em todas as unidades de negócios da organização.

Comunicação


Manter canais de comunicação com partes interessadas sobre os aspectos
ambientais, sociais, produtos e serviços;



Documentar e divulgar os escopos e resultados alcançados no atendimento
aos compromissos socioambientais, assumidos voluntariamente pela empresa.

Dessa forma nós da Nordeste Emergências, através dessas ações nos
mostramos preocupados com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Caucaia, 14 de janeiro de 2017

WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário – Representante Legal
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