קוד ההתנהגות
לשותפים עסקיים של MSD

"הערכים והנהלים שלנו" עבור שותפים עסקיים
קוד התנהגות לשותפים עסקיים של [ MSDמהדורה  ,]IIדצמבר2015 ,

חברת  MSDמחויבת לקיימות בכל הפעילויות העסקיות ושואפת ליישם
ולציית לכל הנהלים האתיים ,החברתיים והסביבתיים הגבוהים ביותר.
אנו מכירים בכך שלשותפינו העסקיים יש תפקיד חשוב בהצלחתנו
הכוללת.
לפיכך MSD ,שואפת לנהל עסקים עם אנשים וארגונים שחולקים עמנו
את אותה מחויבות לנהלים אתיים גבוהים והפועלים באופן אחראי
מבחינה חברתית וסביבתית.
על מנת לאכוף את הנהלים אשר להם אנו מחויבים ,פיתחה חברת
 MSDקוד זה להתנהגות לשותפים עסקיים ,המבוסס על עקרונות
תעשיית הפרמצבטיקה של יוזמת שרשרת האספקה הפרמצבטית
( ,)PSCIעל  10העקרונות של אמנת האו"ם לניהול סביבתי בר קיימא
וגם על הערכים והנהלים שלנו.
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ציפיות
חברת  MSDקובעת סטנדרטים גבוהים לניהול עסקי בצורה אתית
ובהתאם לחוק .אנו מצפים לאותה מחויבות מהשותפים העסקיים
שלנו .קוד ההתנהגות לשותפים עסקיים מציג עקרונות בסיסיים
בעבור שותפים עסקיים בנוגע להתנהלות מול  .MSDאנו שוקלים
עקרונות אלה בעת בחירת שותפים עסקיים ,ומפקחים עליהם על
מנת להבטיח כי הם מצייתים לעקרונות אלה.

שותפים עסקיים נדרשים...
•לציית בקפדנות לעקרונות אתיים בכל הנוגע
לעבודה ,סביבה ,בטיחות ובריאות ומערכות
ניהול.
• לשלב ,להעביר וליישם עקרונות אלה.
•לפעול תוך ציות מלא לכל החוקים ,הכללים
והתקנות שהם ברי-יישום.
•לשלב את העקרונות אל תוך גישה של שיפור
תמידי המקדמת ביצועים לאורך זמן.
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נקודות מרכזיות:
שותפים עסקיים כוללים אנשים או ארגונים המספקים שירותים ,חומרי
גלם ,רכיבים פעילים ,רכיבים ,סחורה מוגמרת או מוצרים אחרים
ל MSD-ולחברות הבנות שלה ,הסניפים והחטיבות הפעילים שלה.
עקרונות אלה אינם מיועדים להחליף כל דרישה משפטית או דרישת
תקינה ,או כל חבות חוזית עם  MSDוחברות הבנות שלהן ,הסניפים
והחטיבות הפעילים שלהן ,או ,לחילופין ,לעקוף או לסתור אותן.
כל שותף עסקי נושא באחריות לקביעת אופן העמידה בדרישות
ולציות לעקרונות ולנהלים ,כמוגדר בקוד ההתנהגות לשותפים
העסקיים .בהתאם למוגדר במסגרת ההסכמים ,תשמור  MSDאת
הזכות לערוך ביקורות ובדיקות לאימות הציות.
כחלק מהסינון הראשוני לבחירת שותפים עסקיים חדשיםMSD ,

פועלת להבטיח ציות לקוד ההתנהגות לשותפים העסקיים על-ידי
בקשה מהשותפים למלא שאלון הערכה עצמית קצר MSD .עשויה
לבקש אישור נוסף לציות על-ידי בקשה לביקור באתר השותף.

להנחיות נוספות בדבר העמידה
בציפיות אלה ניתן לבקר בכתובות הבאות:

http://pscinitiative.org

https://www.unglobalcompact.org

הערכים והנהלים שלנו היוו מאז ומעולם את הבסיס להצלחה של .MSD
אנו מאמינים כי השירות הטוב ביותר לחברה ולעסק מתקיים על ידי
הפגנת התנהלות ותהליכים עסקיים אחראיים .הבסיס לאמונה זו הוא
ההבנה כי עסק חייב ,לכל הפחות ,לפעול בציות מלא לכל החוקים,
הכללים והתקנות החלים .אנו מודעים להבדלים בתרבויות ולאתגרים
הכרוכים בפרשנות וביישום של עקרונות אלה באופן גלובלי ,אך אנו
מאמינים ,בה בעת ,כי הציפיות שלנו הן אוניברסליות.

אנו מאמינים
בפיתוח יחסי גומלין
עם השותפים העסקיים
שלנו שיפעלו לטובת שני
הצדדים ,המבוססים על
אמון וכבוד.

אנו מנהלים את
עסקינו ביושרה; אנו
מצייתים לכל החוקים,
הכללים והתקנות החלים
במדינות שבהן אנו
פועלים.

אנו שואפים להיות
בעלי השפעה חיובית
על חייהם של עובדינו,
משפחותיהם והקהילות
שבהן אנו פועלים.

אנו מצפים מחברות
ברשת השותפים
העסקיים שלנו לפעול
באותו האופן.
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זכויות עובדים וזכויות אדם
שותפינו העסקיים יכבדו את זכויות
האדם של העובדים ויתייחסו לעובדים
בכבוד ובהגינות.
העסקה מבחירה חופשית
שותפים עסקיים ימנעו מנקיטת הצעדים הבאים )i( :כל שימוש בכוח
עבודה הפועל מתוך כפייה או שאינו פועל מרצון חופשי ,לרבות
בעובדים בתנאי שיעבוד ,באסירים או עובדים הפועלים מכוח חוזה
עבודה לפירעון חוב ,או ( )iiעיסוק בכל סוג של סחר בבני אדם ,או
במתן תמיכה או סיוע לפעילות מסוג זה .כל העבודה חייבת להתבצע
מתוך רצון חופשי ,והעובדים יהיו רשאים לעזוב את מקום העבודה
או להפסיקה בכל עת .אין להטיל מגבלות בלתי סבירות על חופש
התנועה של עובדים.

מסירת מידע לעובדים
על שותפים עסקיים להימנע משימוש בנהלי גיוס עובדים שהם
מטעים או שיסודם בהונאה ,והם ימסרו לעובדים את כל המידע
הקשור לתנאי העסקתם ,לרבות שכר והטבות ,מקום העבודה ,תנאי
המגורים ,דיור ועלויות הקשורות לדיור (אם הדיור מסופק לעובדים
או מוסדר למענם) וכל הוצאה משמעותית שבגינה הם יחויבו (אם
קיימת) .אם הדבר נדרש על פי חוק ,או לבקשת  ,MSDהשותפים
יחויבו לספק לעובדיהם חוזים בכתב בשפתם המקומית ,אשר
כוללים את כל המידע הבסיסי הנדרש על פי חוק.

העסקת ילדים ועובדים צעירים
שותפים עסקיים לא יעסיקו ילדים .העסקת עובדים צעירים מתחת
לגיל  18תותר רק בתנאים הבאים )i( :בקשר עם עבודות שאינן
מסוכנות; ו )ii(-רק אם גילו של העובד גבוה מגיל התעסוקה החוקי
התקף במדינה הרלוונטית ,או שגילו גבוה מן הגיל שנקבע להשלמת
חינוך חובה.

נהלי העסקה
שותפים עסקיים ייעזרו אך ורק בסוכנויות לגיוס עובדים המצייתות
לחוקי העבודה המקומיים .שותפים וסוכנויות לגיוס עובדים הפועלות
מטעמם ,יימנעו מנקיטת הצעדים הבאים )i( :מניעת גישת עובד
למסמכי הזהות או ההגירה שלו ,כגון דרכונים ,היתרי עבודה או
רישיונות נהיגה; או ( )iiדרישת תשלומי גיוס והשמה ,או דרישה
מעובדים להפקיד כספים או להשתתף בתכניות חסכון (אלא אם
הדבר נדרש על פי חוק) .כאשר חברת  MSDמבקשת זאת ,אם
השותפים מעסיקים עובדים שאינם נתיני המדינה שבה מתבצעת
העבודה ,השותפים יספקו לעובדים תחבורה בחזרה (או ישלמו את
עלויות התחבורה לצורך החזרה) לארצם בתום תקופת העסקתם
של העובדים.
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יחס הוגן
שותפים עסקיים יספקו מקום עבודה חופשי מכל יחס אכזרי ולא
אנושי ,כולל הטרדה מינית ,ניצול מיני ,ענישה גופנית ,כפייה נפשית
או פיזית ,או אלימות מילולית כלפי עובדים .שותפים עסקיים יספקו
מקום עבודה נטול הטרדות ואפליה .אנו לא נסבול כל תופעה של
אפליה או הטרדה על בסיס גזע ,צבע ,מגדר ,גיל ,דת ,מוצא לאומי,
ייחוס משפחתי ,מוצא אתני ,נכות ,נטייה מינית ,זהות מגדרית,
התנהגות מגדרית ,מידע גנטי ,מצב אזרחות ,מצב משפחתי ,מעמד
של חייל/חייל ותיק או כל מאפיין אחר המוגן בחוק.

זכויות עובדים וזכויות אדם
שותפינו העסקיים יכבדו את זכויות
האדם של העובדים ויתייחסו לעובדים
בכבוד ובהגינות.
שכר ,הטבות ושעות עבודה
שותפים עסקיים ישלמו לעובדים בהתאם לחוקי השכר הנהוגים ,לרבות
שכר מינימום ,שעות נוספות והטבות סוציאליות המוגדרות כחובה.
השותפים יסבירו לעובדים באופן ברור ובלא עיכובים )i( :את הבסיס
לחישוב השכר שהעובד מקבל; ו )ii(-האם יידרשו מהעובד שעות
נוספות ומהו השכר שהעובד יקבל עבור שעות נוספות מעין אלה.

חופש ההתאגדות
אנו מעודדים תקשורת פתוחה ומעורבות ישירה עם עובדים (ו/או
בעלי תפקיד ייעודיים באיגוד ,אם רלוונטי) לפתרון בעיות הקשורות
למקום העבודה ולתגמולים .שותפים עסקיים יכבדו את זכויות
העובדים ,כפי שאלה מוגדרות בחוקים המקומיים ,להתאגדות
בחופשיות ,כמו גם באשר להצטרפות או אי-הצטרפות לאיגודים
מקצועיים ,לבקשת ייצוג ובכל הנוגע להצטרפות למועצות עובדים.
עובדים יוכלו לנהל תקשורת באופן פתוח עם ההנהלה לגבי תנאי
עבודה ללא חשש מפעולות נקם ,איומים והטרדות.

הגנה על פרטיות ונתונים
שותפים עסקיים יכבדו עובדים באופן התואם את הזכויות להגנה על
פרטיות ונתונים .בכל זמן נתון ,הם יעשו שימוש במידע לגבי אנשים
באופן הולם ולצרכים עסקיים נחוצים בלבד ,ויגנו על הנתונים מפני
שימוש לרעה על מנת למנוע נזק לעובדים ,כגון אפליה ,הצמדת
תוויות או נזק אחר למוניטין ולכבוד העצמי ,וכן מפני השפעה על
הבריאות הגופנית ,הונאה ,נזקים כספיים או גניבת זהות.

עיסוק במין מסחרי
בהקשר לעובדים המנהלים עסקים עבור או בשם  ,MSDאו עובדים
במסגרת פרויקטים של  MSDאו בהקשר למוצריה ,שותפים עסקיים
יאסרו על עובדים אלה לעסוק במין מסחרי (כלומר ,לשדל לזנות) בזמן
שהם פועלים במסגרת עסקית מטעם החברה/השותפים ,כולל פגישות
עם עמיתים בחברה ,לקוחות או שותפים עסקיים מחוץ לחברה.
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בטיחות ,בריאות והסביבה
שותפים עסקיים יספקו סביבת עבודה
בטוחה ובריאה לעובדים.
הגנה על העובד
שותפים עסקיים יגנו על עובדים מפני חשיפת יתר לסכנות
כימיקליות ,ביולוגיות ופיזיות ומפני משימות תובעניות מבחינה
גופנית במקום העבודה ובכל מתקן מגורים המנוהל
מטעם החברה.

בטיחות תהליכים
שותפים עסקיים ינסחו תוכניות למניעה או למזעור של אירועי אסון
הקשורים בתפעול ובתהליכים .התוכניות יהיו מתאימות לסיכונים
בכל מתקן ספציפי.

היערכות ותגובה למצבי חירום
שותפים עסקיים יזהו ויעריכו מצבי חירום במקום העבודה ובמתקני
מגורים מטעם החברה ,וימזערו את השפעתם על-ידי נקיטת צעדי
מניעה ועל-ידי יישום תוכניות למצבי חירום ונוהלי תגובה מתאימים
למצבי חירום.

מידע על סכנות
מידע על בטיחות בקשר עם חומרים מסוכנים ,כולל תרכובות
פרמצבטיות וחומרי ביניים פרמצבטיים ,יהיה זמין לחינוך והדרכה
של עובדים ולהגנה על עובדים מפני סכנות.

שותפים עסקיים יפעלו באופן אחראי ויעיל
מבחינה סביבתית למזעור ההשפעות
השליליות על הסביבה .אנו מעודדים
שותפים עסקיים לשמר משאבים טבעיים,
להימנע משימוש בחומרים מסוכנים כאשר
ניתן ,ולהיות מעורבים בפעילויות של
שימוש חוזר ומיחזור.
אישורים סביבתיים
שותפים עסקיים יצייתו לכל התקנות הסביבתיות הנהוגות .כל
ההיתרים ,הרישיונות ,רישומי המידע וההגבלות הסביבתיים
הנדרשים יושגו ותהא עמידה בכל דרישות התפעול והדיווח שלהם.

פסולת ופליטות אוויר

שותפים עסקיים המספקים דיור או סידורי מגורים בעבור עובדים
יוודאו כי מגורים אלה יעמדו בדרישות ובתקנות המקומיות
הרלוונטיות לבטיחות (של המדינה שבה אלה קיימים).

שותפים עסקיים יחזיקו במערכות להבטחת טיפול ,שינוע ,אחסון,
מיחזור ,שימוש חוזר או ניהול בטוחים של פסולת ,פליטות אוויר
ומי שפכים .כל פסולת ,מי שפכים או פליטות אוויר בעלי פוטנציאל
להשפעה שלילית על בריאות האדם או הסביבה ינוהלו ,יפוקחו
ויטופלו באופן הולם לפני השחרור לסביבה.

קיימות סביבתית

דליפות ופליטות

סטנדרטים לדיור

אנו מצפים משותפים עסקיים כי יגנו על משאבי הטבע ויעסקו
בפעילויות שמטרותיהן יהיו החיסכון במים ,צמצום בצריכת אנרגיה,
והפחתת פליטת גזי חממה .השותפים יעמידו מתקנים למדידת
כמויות המים המשמשות אותם ,צריכת אנרגיה ופליטת גזי חממה
הכרוכות בפעולותיהם.
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שותפים עסקיים יחזיקו במערכות למניעה ומזעור של דליפות
ופליטות מקריות לסביבה.

מערכות ניהול
שותפים עסקיים ישתמשו במערכות
ניהול המיועדות לשיפור תמידי ועמידה
בכל הדרישות והציפיות בהתאם
לעקרונות אלה.
מחויבות ואחריות
שותפים עסקיים יפגינו מחויבות לרעיונות המתוארים במסמך זה
על-ידי הקצאת המשאבים המתאימים.

דרישות משפטיות ודרישות לקוח
שותפים עסקיים יזהו חוקים ,תקנות ונהלים חלים ,ודרישות לקוח
רלוונטיות ,יצייתו להם ויטפלו באי התאמות אשר יזוהו ,באופן אחראי
ובמסגרת זמן קבילה.

הערכת סיכונים וניהול סיכונים
שותפים עסקיים יפעילו מנגנונים להערכה וניהול של סיכונים בכל
התחומים הנזכרים במסמך זה.

תיעוד
שותפים עסקיים ינהלו תיעוד כפי שזה יידרש להמחשת העמידה
בציפיות אלה ובציות לתקנות בנות היישום.

הכשרה ומיומנות
שותפים עסקיים ינהלו תכנית הכשרה אשר תספק להנהלה ולעובדים
מידע ומיומנויות הדרושים לעמידה בדרישות והציפיות המתוארות
במסמך זה .השותפים יוודאו כי להנהלה ולעובדים יש את הכישורים,
המשאבים והסמכות לעמוד בציפיות אלה.

המשכיות עסקית
שותפים עסקיים אחראים לפיתוח ויישום של תוכניות הולמות של
המשכיות עסקית עבור פעילויות התומכות בעסקי .MSD

שיפור תמידי
שותפים עסקיים נדרשים לשיפור תמידי על-ידי הגדרת יעדי ביצועים,
ביצוע תוכניות ליישום ונקיטת הפעולות המתקנות הנדרשות ביחס
לחוסרים שזוהו באמצעות הערכות ,בדיקות וביקורות הנהלה פנימיות
ו/או חיצוניות.

בחירת ספקים והפיקוח עליהם
שותפים עסקיים יישמו את העקרונות המתוארים במסמך זה בעת
בחירת השותפים והספקים שלהם .לשותפים צריכה להיות או
עליהם להתקין מערכות לפיקוח על הספקים וקבלני המשנה שלהם
מבחינת הקפדתם על הנהלים.
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אתיקה של נהלים עסקיים
שותפים עסקיים ינהלו את עסקיהם
באופן אתי ויפעלו ביושרה.
יושרה עסקית
שותפים עסקיים לא יציעו ,ישלמו ,יבקשו או יקבלו כל דבר ערך  -או
שייצרו את הרושם שהם עושים זאת  -על מנת להשפיע באופן לא
הוגן על החלטות או פעולות ביחס לכל עסק של  MSDאו פעולות
ממשלתיות הקשורות אליה .השותפים יפעילו הליכים במטרה למנוע
ולזהות כל פעילות הנגועה בשחיתות.

תחרות הוגנת
שותפים עסקיים ינהלו את עסקיהם בהתאם לכללי התחרות ההוגנת
והנמרצת ,תוך ציות לחוקים הרלוונטים בנושאי ההגבלים העסקיים.
שותפים יישמו נהלים לניהול עסקים באופן הוגן ,לרבות פרסום
מדויק ואמיתי.

דיוק ברשומות עסקיות
כל הספרים והרשומות הפיננסיים נדרשים להיות תואמים לעקרונות
הנהוגים לניהול חשבונות .על הרשומות להיות מדויקות מכל בחינה
מהותית .על הרשומות להיות קריאות ושקופות ,ולשקף עסקאות
ותשלומים בפועל .שותפים לא יעשו שימוש בכספים שאינם
מתועדים ברשומות או בכספים מסוג דומה.

הגנה על מידע
השותפים העסקיים יגנו על הקניין הרוחני של  MSDועל המידע החסוי
שלה ,לרבות כל מידע אישי שנאסף ,אוחסן ועובד עבור או מטעם
 ,MSDויפעלו במטרה למנוע כל אובדן ,שימוש לרעה ,גניבה ,גישה
לא מורשית ,גילוי או שינוי של מידע זה .דרישה זו כוללת הגנה מפני
העברה ללא הרשאה ו/או פרסום ללא הרשאה של מידע שהתקבל
מ MSD-או עבורה .למעט על פי הרשאה מפורשת מטעם ,MSD
שותפים עסקיים לא ישתפו צדדים שלישיים בקניין רוחני ,במידע סודי
של  MSDאו במידע אחר שהשיגו מתוקף עסקיהם עם .MSD
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ניסויים קליניים
שותפים עסקיים המעורבים בניסויים קליניים בשמה של MSD
יוודאו כי ימולאו כל הדרישות הרגולטוריות הישימות בארצות שבהן
מתנהלים ניסויים קליניים כאלה ,ובמקומות שבהם מוצרי MSD
משווקים ,נרשמים ומופצים .על השותפים לכבד ולקיים את כל
ההנחיות הרלוונטיות להליכים קליניים נאותים ( )GCPשמפרסמות
רשויות רגולציה לאומיות ומקומיות ,וכן אלה שפורסמו בועידה
הבינלאומית להרמוניזציה  -הליכים קליניים נאותים (,)ICH-GCP
ועליהם לפעול על פי עקרונות האתיקה שמקורם בהצהרת הלסינקי.
שותפים עסקיים לניסויים קליניים חייבים לספק שקיפות מלאה
ל MSD-על כל פעילות של קבלני משנה בהקשר לניסויים קליניים.

רווחת בעלי חיים
יש לנהוג בכבוד בבעלי חיים ,ולמזער את מידות הכאב והלחץ
המופעלים עליהם .ניסויים בבעלי חיים יבוצעו לאחר שקילת
האפשרות להחליף את בעלי החיים בגורמים אחרים ,תוך צמצום
מספר בעלי החיים שנעשה בהם שימוש או שינוי התהליכים למזעור
המצוקה .יש להשתמש בחלופות בכל מקרה שבו ניתן לעשות זאת
מבחינה מדעית וקביל בעיני רשויות התקינה.

איכות המוצר
שותפים עסקיים המעורבים בתהליכי האספקה ,הייצור ,האריזה,
הבדיקה ,האחסון וההפצה של חומרים/מוצרים בשם חברת MSD
יבטיחו את הציות לתקנות האיכות הרלוונטיות ולדרישות של
נוהלי ייצור נאותים ( )GMPונוהלי מעבדות נאותים ( )GLPהחלות
על השווקים שבהם המוצרים רשומים ומופצים .תיעוד או נתונים
הקשורים לפעילויות המתבצעות ,לרבות ,אך ללא הגבלה ,כל תיעוד
הקשור ל ,GMP-חייב להיות מקורי ,מדויק ,קריא ,מבוקר ,ניתן
לשליפה ומוגן מפני מניפולציה או אובדן בין אם מכוונים ובין אם לא
מכוונים .השותפים יעמדו בכל דרישה לשמירת רשומות הנקבעת
על ידי רשויות רגולטוריות מקומיות ,וכן באלה המצוינות בכל חוזה
אבטחת איכות עם .MSD

אתיקה של נהלים עסקיים
כריית מינרלים בצורה אחראית
שותפים עסקיים העוסקים בייצור ,או הנכללים בשרשרת אספקת
החומרים הישירה של  ,MSDיפעילו הליכים ונהלים כדי להבטיח
כריית מינרלים בצורה אחראית .השותפים ינקטו במאמצים כדי
להימנע מרכישת מינרלים (כגון בדיל ,טנטל ,טונגסטן וזהב)
המממנים ,ישירות או בעקיפין ,קבוצות חמושות או קבוצות הפוגעות
באופן חמור בזכויות אדם ,או המסייעים לקבוצות אלה .על פי
בקשת  ,MSDשותפים יספקו מידע באשר למקורם של המינרלים
שהשותפים עושים בהם שימוש.

ציות לתקנות סחר

מתנות ,ארוחות ,אירוח

שותפים עסקיים יצייתו לכל אמצעי הבקרה על פעילויות היבוא
והיצוא ,לסנקציות ולחוקי ציות מסחריים אחרים ,התקפים
במדינה(ות) שבה/ן מתבצעת/ות עסקה/ות.

על שותפים עסקיים נאסר לספק מתנות ,ארוחות או אירוח מכל סוג
לעובדי  MSDבכל נסיבות שבהן מצב זה עשוי להשפיע ,גם אם רק
למראית עין ,על החלטת העובד ביחס לשותף העסקי.

ניגודי אינטרסים

שיתוף פעולה עם רשויות ממשלתיות

שותפים עסקיים יימנעו מניהול אינטראקציה עם כל עובד MSD

שותפים עסקיים ישתפו פעולה עם סוכנויות חקירה ממשלתיות
שתפקידן לאכוף שיתוף פעולה בהיקף הנדרש על פי חוקי המקום
(כולל ,כל אימת שהדבר מותר ,על ידי מתן גישה סבירה למתקנים
ועובדים) .כאשר יידרשו לעשות כן ,השותפים יודיעו לרשות
המתאימה אם יגיע לידיהן מידע מהימן על כך שעובד ,קבלן או קבלן
משנה הפר חוקים מקומיים.

העלולה לגרום לניגוד אינטרסים ,גם אם רק למראית עין ,עם פועלו
של העובד לטובת התועלת של  .MSDלדוגמה ,שותפים לא יעסיקו
או ישלמו באופן אחר לכל עובד  MSDבמהלך קיום עסקה בין השותף
העסקי ו ,MSD-אלא בהתאם למה שייקבע בהסכם עם  .MSDאם
שותפים או מי מעובדיהם של שותפים אלה ,מנהלים קשר עם
עובד של  ,MSDבאופן העלול להוות ניגוד אינטרסים ,על השותפים
העסקיים חלה החובה להודיע על כך ל.MSD-

נהלים לשיווק וקידום מכירות
כל החומרים והפעילויות לשיווק ולקידום מכירות נדרשים לעמוד
בסטנדרטים אתיים ,רפואיים ומדעיים גבוהים ,ולציית לכל החוקים
והתקנות ברי היישום .בכל יצירת קשר עם אנשי מקצוע בתחום שירותי
הבריאות ,מטופלים או עם אנשי מקצוע בתחום שירותי הבריאות
לבעלי חיים ,כל השותפים העסקיים נדרשים לציית לתקני ההתנהלות
הרלוונטיים בתעשייה החלים עליהם ,כגון תקני הפדרציה האירופית
של ענפי תעשייה ואיגודים בתחום הפרמצבטיקה ( ,)EFPIAהפדרציה
הבינלאומית של יצרנים ואיגודים בתחום הפרמצבטיקה ( )IFPMAואיגוד
המחקר והיצרנים בתחום הפרמצבטיקה באמריקה (.)PhRMA

זיהוי בעיות
שותפים עסקיים יעודדו את כל עובדיהם לדווח על חששות או
פעילויות לא חוקיות ,ללא חשש מנקיטת פעולות נקם ,איומים או
הטרדות ,יחקרו את החששות ויפעלו לתיקון המצב במקרה הצורך.
שותפים יספקו לעובדיהם מידע על האופן שבו ניתן לדווח באופן
חסוי על בעיות ,ויבטיחו כי העובדים שידווחו על בעיות יהיו מוגנים
מפני פעולות נקם .כל אימת שהדבר מותר על פי חוק ,יסופקו ערוצים
לדיווח אנונימי.
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העלאת חששות
שותפים עסקיים המאמינים כי עובד של  ,MSDאו כל גורם שהוא שפועל מטעם
 ,MSDמעורב בהתנהלות לא חוקית או לא נאותה אחרת ,צריכים לדווח על כך
באופן מיידי ל .MSD-כל אדם או ארגון ,אשר יודע או חושד ששותף עסקי של
 ,MSDאו כל אדם הפועל מטעמו ,עסק בפעילות אשר מפרה את קוד ההתנהגות
לשותפים עסקיים של  ,MSDחייב לדווח על כך ל MSD-באמצעות כלי הדיווח
שבאתר .msdethics.com
כלי הדיווח שבאתר  msdethics.comזמין  24שעות ביממה ,והוא מופעל על-ידי
ארגון חיצוני ,כך שמובטח לך שזהותך לא תיחשף עקב הפנייה (היכן שמותר
על פי חוק) .לאחר הדיווח תקבל מספר פנייה ומועד להתקשרות חוזרת .אף על
פי שהשאלות והחששות המדווחים באתר  msdethics.comמועברים למשרד
לענייני אתיקה לצורך קבלת תגובה ו/או לצורך חקירה ,לא יימסרו פרטים
מזהים ללא הסכמתך.
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