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Ez az irányelv világszerte az Alcoára, valamint ténylegesen az Alcoa közvetlen vagy közvetett irányítása 
alatt álló leányvállalataira, kapcsolt vállalataira, vegyesvállalataira és egyéb gazdasági társulásaira 
(együttesen a „Vállalat”), valamint a Vállalat igazgatóira, tisztségviselőire és alkalmazottaira vonatkozik. 

A vállalat kríziskezelő tervet („Terv”) dolgozott ki, amely gyors és stratégiai szintű választ ad a Vállalatot 
érintő olyan, hirtelen bekövetkező eseményekre, amelyek jelentős kárt okoznak a Vállalat humán, szellemi, 
pénzügyi és fizikai eszközeinek, igazgatóinak, tisztségviselőinek és alkalmazottainak („Személyzet”), illetve 
hírnevének („Incidens”), vagy azokat jelentősen veszélyeztetik.  A Vállalat Vészelhárítási csoportját (Crisis 
Response Team, CRT) értesíteni kell minden olyan (alább meghatározott) Jelentendő incidensről, amelyre 
a Tervvel összhangban kell reagálni. 
 
Meghatározások:  

Jelentendő incidensek (a Tervben meghatározottak szerint): 
• Tömegbaleset: Az Alcoa több alkalmazottját megfigyelés vagy kezelés céljából kórházba 

szállítják. 
• Számítógépes visszaélés vagy támadás: Az Alcoa számítógépes hardverét, szoftverét vagy 

adatait súlyosan érintő kiberbiztonsági esemény. 
• Súlyos időjárási helyzet: Természeti katasztrófa (hurrikán, földrengés, árvíz, hóvihar) vagy más 

előre nem látható esemény (vegyi szennyezés, tűz), amely az alábbiakat eredményezi vagy 
okozhatja:  

o Az Alcoa létesítménye vagy annak környezetében élő közösség evakuálása;  
o A működés jelentős fennakadása; vagy 
o Az emberi egészség vagy a környezet jelentős mértékű károsodása. 

• Jelentős hatású közüzemi leállás: Olyan áramkimaradás, amely a működés jelentős 
megszakadását eredményezi.   

• Nem büntető jellegű, jelentős események: Munkaügyi demonstráció; nem tervezett sztrájk, 
beleértve a helyszín lezárását; jelentős egészségügyi vagy pandémiás riasztások; vagy 
társadalmi-politikai zavargás.  

• Sürgős/vészhelyzeti intézkedést megkövetelő bűncselekmények: Bombafenyegetés, 
emberrablás/gyermekrablás, ámokfutás vagy bármilyen jelentős erőszakos cselekmény.   
Azonnal hívja a helyi segélyhívószámot: (USA/Kanada 911, EU 112, Egyesült KIrályság 999, 
Ausztrália 000, Brazília 190, Guinea 122, Szaúd-Arábia 999), és tegyen bejelentést a 
bűncselekményről a helyi hatóságoknak.  A Krízis Segélyvonalat csak akkor hívja fel az 
incidens jelentésére, ha a helyi hatóságok reagáltak és a helyszín biztonságos.   

• Sürgős jogi intézkedések: Az Alcoával kapcsolatban házkutatási és elfogatóparancs van 
érvényben.  MEGJEGYZÉS: Kormányzati vizsgálat bejelentésekor a hívó félnek tájékoztatnia 
kell az NGS hívást megválaszoló személyzetét, hogy az üggyel kapcsolatban kormányzati 
kivizsgálás van folyamatban. 

• Evakuálás: Minden olyan helyzet, amely előre nem látható vészhelyzetek miatt szükségessé 
teszi az Alcoa személyzetének evakuálását a világ egy bizonyos helyszínéről vagy régiójából.  

• Szélsőséges tevékenység: Az Alcoa vagy az Alcoa személyzete ellen közvetlenül vagy 
közvetve elkövetett terrorcselekmények. 

• Nagy hatású nyilvános információk: Befolyásos hírcsatornák újságírói, kormányzati tisztviselők 
vagy a közösségek által kiadott olyan jelentések vagy megjegyzések, amelyek kritikusak vagy 
károsak az Alcoa üzleti gyakorlataival vagy a kiadott műveletekkel kapcsolatban, és amelyek 
jelentős kárt okozhatnak a Vállalatnak. 

• Az ügyvezetés bizonytalansága: Egy vagy több felsővezető hirtelen halála, súlyos sérülése 
vagy betegsége. 
Egyéb jelentős esemény vagy potenciális esemény: Minden egyéb olyan incidens, amely 
jelentős hatással lehet az Alcoára. 
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Kővetelmények:  

Az Alcoa ügyvezető igazgatója felel a Vállalatot érintő krízishelyzetekre adott válaszért. A vezérigazgató 
támogatása érdekében az Alcoa általános jogtanácsosa létrehozta az Alcoa Vészelhárítási csoportját 
(Crisis Response Team, CRT), amely az Alcoát érintő válsághelyzetek kezelésében fontos szerepet játszó 
funkciók többségét képviselő, vezető beosztású vezetők állandó, nyolc tagból álló csoportja.  

A Személyzet minden tagja köteles bejelenteni a Jelentendő incidenseket a helyi vezetőségi csoportnak. A 
helyi vezetőségnek a lehető leghamarabb (lehetőleg azonnal) be kell jelentenie az incidenst a CRT-nek, fel 
kell hívniuk az NGS Krízis segélyvonalát, megfelelő tájékoztatást nyújtva az Incidensről az 

1-412-535-5194 illetve a +44 203 745 2579 számon 

A Jelentendő incidensek listája nem teljes, és nem tartalmaz minden lehetséges krízishelyzetet.  Ha 
bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Terv értelmében kell-e valamilyen ügyet vagy incidenst 
jelenteni, akkor a biztonság érdekében jelentse az esetet.  

 


