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Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, 
partnerskap, virksomheter og andre forretningsforeninger som kontrolleres av Alcoa, direkte eller indirekte 
(sammen «Selskapet»), og alle direktører, ledere og ansatte i selskapet. 

Alcoa er forpliktet til å beskytte selskapets menneskelige, intellektuelle, økonomiske og fysiske eiendeler 
ved å tilby et trygt og sikkert arbeids- og reisemiljø, og minimere sikkerhetsrisiko og trusler mot personell, 
eiendeler og omdømme. 
 
Definisjoner:  

• Eiendeler: Alle materielle og immaterielle eiendeler i selskapet, inkludert selskapets eiendom. 

• Bedriftseiendom: Alle kontorer, produksjonsanlegg, lager og andre fysiske steder som brukes 
av selskapet og et av dets tilknyttede selskaper, inkludert, uten begrensning, alle 
parkeringsområder.  

• Skytevåpen: Pistol, hagle, rifle og andre enheter som kan avfyre et prosjektil med et 
eksplosivstoff. 

• Personalet: Alle ansatte i selskapet.   

• Våpen: Et skytevåpen, kniv med fjærblad, en hvilken som helst kniv med et blad på 10 cm eller 
mer, eksplosiver, ethvert objekt som kan brukes til å skade eller skremme andre, og andre 
gjenstander hvis formål eller bruk er å forårsake fysisk eller emosjonell skade. 

Krav:  

Alle ansatte må beskytte eiendeler mot tap, skade eller misbruk og bidra til et trygt og sikkert arbeids- og 
reisemiljø for ansatte ved å overholde selskapets sikkerhetsprogrammer, som fokuserer på 6 
nøkkelområder: 

• Fysisk sikkerhet 

• Reisesikkerhet 

• Sikkerhetsetterforskning 

• Krisehåndtering 

• Voldfri arbeidsplass   

• Utøvende beskyttelse 

• Menneskerettigheter 

Personalet skal fremme, bidra til og utføre forsvarlig sikkerhetspraksis som kommuniseres fra tid til annen 
av Alcoa Global Security og skal overholde (og oppmuntre annet personell til å overholde) gjeldende 
sikkerhetsinstruksjoner, regler, prosedyrer og programmer.    
 
Fysisk sikkerhet.  Ingen ansatte har lov til å omgå eller bryte etablerte adgangskontroller på selskapets 
eiendom, forlate områdene og eiendelene til selskapets usikret, låne adgangskort eller nøkler til personer 
som ikke er autorisert til å bruke slike kort eller nøkler, eller på annen måte tillate uautoriserte personer 
tilgang til selskapets eiendom eller eiendeler.  Se Global retningslinjer for tilgangskontroll og Globale 
fysiske sikkerhetsstandarder 4.1.3.   
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Reisesikkerhet.  Personalet må bestille alle selskapsrelaterte reiser gjennom selskapets godkjente 
elektroniske bestillingsverktøy (f.eks. Concur, Amex osv.) eller reisebyråer. Personell som reiser til områder 
med økt risiko som identifisert i selskapets reisesikkerhetsprogram, må sammen med nærmeste leder 
gjennomgå sikkerhetsstrategiene som er utviklet av Alcoa Global Security og innhente godkjenning før 
reisen fra Alcoa Global Security og deres ledergruppe.  Alcoa Global Security sammen med Alcoa T&E og 
Alcoas Global Health Director (etter behov) vil informere om suspensjoner eller andre reisebegrensninger 
rundt bestemte nasjoner, regioner og/eller spesifikke transportører hvis reisen anses å medføre for høy 
risiko for sikkerheten til alle Alcoas reisende.  
  
Sikkerhetsetterforskning.  Alcoa Global Security vil gjennomføre eller koordinere etterforskning av 
sikkerhetshendelser, inkludert trusler om vold mot personell eller eiendeler og andre kriminelle forhold etter 
behov, og vil gjennomgå og overvåke sikkerhetsbrudd for å fastslå sikkerhetssvakheter og sikre at 
selskapet iverksetter korrigerende tiltak. Alcoa Global Security vil bistå i undersøkelser ledet av Legal, 
Ethics and Compliance, Internal Audit, Human Resources og andre avdelinger i selskapet etter behov.  
Personalet må samarbeide fullt ut med selskapets etterforskning av påstander om sikkerhetshendelser og 
kriminelle forhold og gi ærlige og nøyaktige svar.  
 
Krisehåndteringsplan Gir Alcoas ledelse et rettidig og ryddig rammeverk for beslutningstaking i tider med 
faktiske eller potensielle kriser som kan skade selskapet betydelig.  Se kriserapporteringsretningslinjene.  
 
Voldsfri arbeidsplass og våpenforbud.  Selskapet fremmer og støtter aktivt en arbeidsplass som er fri for 
vold og trusler og plikter å sørge for rask etterforskning av slike påstander.  Handlinger eller trusler om vold, 
underforstått eller direkte, inkludert skremsel, er strengt forbudt.  I forbindelse med å fremme en voldsfri 
arbeidsplass og i den grad loven tillater det, forbyr selskapet besittelse, bruk og transport av våpen når det 
er på selskapets eiendom og/eller i selskapets ærend.  Dette forbudet, unntatt der det er forbudt ved lov, 
gjelder personell som driver selskapets virksomhet på eller utenfor selskapets eiendom, og i alle 
firmakjøretøyer, enten det er leid eller eid (inkludert private kjøretøy som brukes til selskapet virksomhet).   
 
Utøvende beskyttelse. Alcoa Global Security håndterer beskyttelse av Alcoas toppledelse for å sikre 
bakketransport, losji og personlig beskyttelse, etter behov.   
 
Menneskerettigheter. Selskapet engasjerer seg til å ha retningslinjer og prosedyrer som fremmer 
menneskerettigheter på alle steder der selskapet opererer. Selskapet vil fremme og kreve beskyttelse av 
menneskerettigheter for alle som samhandler med private og offentlige sikkerhetsstyrker som brukes eller 
er ansatt av selskapet. 

 


