ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η REGINA DELL' ACQUA RESORT & SPA έχει συνειδητοποιήσει το μερίδιο ευθύνης που
της αναλογεί για την διαφύλαξη των φυσικών πόρων του πλανήτη, και ειδικότερα της
Κεφαλονιάς. Έτσι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εφαρμόζει ένα Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001, με κύρια επιδίωξη
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της συνεχούς προσπάθειας
περιορισμού των όποιων αρνητικών επιπτώσεων δημιουργεί η λειτουργία του
ξενοδοχείου.
Το σύστημα αυτό αποτελεί βασικό εργαλείο για:
- Τη συνεχή παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας, νερού και χημικών
ώστε να επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη χρήση τους.
- Τον έλεγχο της επεξεργασίας των αποχετευτικών λυμάτων διαμέσου της
εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και τη συστηματική ανακύκλωση των
απορριπτόμενων υλικών και των εν δυνάμει τοξικών απορριμάτων (ηλεκτρικές
στήλες/αναλώσιμα εκτυπωτών κλπ), καθώς και την κατάλληλη διάθεση των μη
ανακυκλούμενων απορριμάτων.
- Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ξενοδοχείου.
- Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές,
τοπική κοινωνία και ομοειδείς εταιρείες- προς την κατεύθυνση μιας πιο σφαιρικής
αντιμετώπισης όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων.
- Την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε σχετικά
θέματα.
- Την αποτελεσματική ενημέρωση των πελατών μας για όλα τα παραπάνω θέματα
ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων.
- Την ανασκόπηση των πολιτικών, διαδικασιών και λειτουργικών προτύπων του
ξενοδοχείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Την υπερκάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων.
Οι στόχοι μας για το 2019 είναι:
- Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 5%
- Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5%
- Επανεξέταση των χημικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα τμήματα.
- Ο περιορισμός της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης κατά 10%
- Η μείωση των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται στη χωματερή κατά 10%
Το ανωτέρω Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνδυάζεται με τα Συστήματα
Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, που
επίσης εφαρμόζονται στο ξενοδοχείο, με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα
διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Όραμά μας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά του
ξενοδοχείου στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση του ως ενός από τους
πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος στο νησί της Κεφαλλονιάς.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος,
1 Μαϊου 2019

