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Globaalsed põhiväärtused - taust

•

Oleme kasvanud kiiresti üle 20 aasta, nii erinevates riikides ja kultuurides, kui ka erinevates ärivaldkondades ning
oleme nüüdseks globaalsemad kui kunagi varem. See, mis meid ühendab, on meie ühine nägemus ja eesmärk:
Luua elamisväärne tulevik. Patsientidele. Ülemaailmselt. Iga päev.

•

2017.aastal sai meie Juhatus tagasiside meie regioonide äritegevuse juhtidelt ja üksustelt, et üksainus globaalsete
väärtuste kogum on meie nägemuse saavutamiseks ja edukaks koostööks kriitiline. Tuginedes organisatsiooni
erinevatele väärtustele, oleme nüüd määratlenud ühtlustatud Globaalsete põhiväärtuste kogumi.

•

Globaalsete põhiväärtuste eesmärk on inspireerida, ühendada ja liita meid, ning julgustada meid mõtlema ja
tegutsema ühtse äriühinguna. Olles ülemaailmselt koostöövalmid, ennetavad, usaldusväärsed ja
eeskujulikud suurendab see meie võimet jätkata oma toodete ja teenuste kasvu edendamist ja arendamist ning
avaldab ainulaadset mõju meie patsientide tervisele ja heaolule, viies seeläbi Fresenius Medical Care
ettevõtte edukasse tulevikku.

KOOSTÖÖVALMID

ENNETAVAD

USALDUSVÄÄRSED

EESKUJULIKUD

Globaalsed põhiväärtused – väärtuste kaardistamine

•

Meie Globaalsed põhiväärtused on arendatud meie olemasolevate väärtuste põhjal ja tõlgendab meie
nägemust igapäevatöös. Meie Globaalsed põhiväärtused peegeldavad meie ettevõtte kultuuri ja seda, kuidas me
asju teeme. Nad on osa meie Eetikakoodeksist ning juhivad meie eeskirju ja äritegevust.

Ausus ja ausameelsus

Innovatsioon ja täiustamine
Austus ja väärikus
Kvaliteet

Koostöövalmid

Ennetavad

Usaldusväärsed

Eeskujulikud

… tähendab, et me
teame kuidas ühise
eesmärgi nimel koos
töötada ning
saavutada eesmärgid
ühtse ettevõttena

… tähendab, et me
oleme head initsiatiivi
algatamises oma töö
mõjutamiseks

… tähendab, et oleme
usaldusväärsed
kaaslased oma
patsientidele,
partneritele ja
kolleegidele

… tähendab, et me
juhime pidevalt
kvaliteeti ja
edusamme, et juhtida
ettevõte edukasse
tulevikku

Sissejuhatus
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SÕNUM FRESENIUS MEDICAL
CARE’I JUHATUSELT
Me üritame iga päev ettevõttes Fresenius Medical
Care parandada oma patsientide elusid kogu
maailmas paremate toodete ja teenuste kaudu.
Meie patsiendid, kliendid, maksjad, investorid ja
reguleerimisasutused ootavad, et meie äri juhitaks
terviklikult ja vastavuses kohalduvate õigusaktidega,
ning meie jätkuv edu ja maine sõltub meie
pühendumisest asjakohase käitumise rakendamisele.
Meie ärivaldkond on väga reguleeritud ning allutatud
mitmetele keerukatele õigusaktidele, eeskirjadele ja
haldusaktidele. Me oleme pühendunud oma ettevõtte
kasvatamisele kooskõlas kohalduvate õigusaktidega
ning me ootame, et te järgiksite käesolevat Eetika ja
Ärieetika Koodeksit ning kõiki täiendavaid Fresenius
Medical Care’i suuniseid ja poliitikaid. Suutmatus
seda teha võib Fresenius Medical Care’ile ning
kaasatud isikutele kaasa tuua trahve, tegevusloa
kaotuse või muud ranged sanktsioonid. Me peame
vastavuskontrolli võtma tõsiselt ning me peame
seda tegema meeskonnana, kehtestades ühtsete
põhimõtete komplekti ja nõustudes neid järgima.

Meie ettevõte ei talu diskrimineerimist, ahistamist ega
kättemaksmist. Me üritame luua ohutut, tervislikku ja
tootlikku töökohta oma töötajate ja meie äripartnerite
jaoks, kes aitavad meid meie äritegevuses.
Need põhimõtted kajastuvad Fresenius Medical
Care’i Eetika ja Ärieetika Koodeksis („Koodeks”) ning
täiendavates Fresenius Medical Care’i suunistes ja
poliitikates. Teilt oodatakse Koodeksis ning kõigis
Fresenius Medical Care’i suunistes ja poliitikates
sisalduvate kohutuste ja standardite mõistmist
ja järgimist. Sellele jõupingutusele aitavad kaasa
mitmed koolitusressursid nii korporatsiooni kui ka äri
üksuste tasandil.
Kooskõla õigusaktide ning Fresenius Medical
Care’i suuniste ja poliitikatega peab juhtima meie
äritegevuse kõiki aspekte. Meie pikaajaline edu sõltub
sellest, kuidas me selle eesmärgi saavutame. Kui me
teeme meeskonnana koostööd ja toetame üksteist
selle eesmärgi täitmisel, saame luua standardi
oma tööstusvaldkonnas meditsiinilise kvaliteedi,
regulatiivse kooskõla ja äritulemuste osas.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

WILLIAM VALLE
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MEIE MISSIOONI KIRJELDUS

VISIOON

Fresenius Medical Care saavutab optimaalsed
standardid tervishoius oma pühendumise kaudu
innovatiivsete toodete ja ravide arendamisele.
Fresenius Medical Care unikaalne positsioon tugineb
aastatepikkusele töökogemusele ja pidevale
innovatsioonile. Meie teadusuuringud ja
arendustegevus keskenduvad tehnoloogilise ja
kliinilise eelise säilitamisele, mis on vajalik selleks, et
luua innovatiivseid tooteid ja tõhusamaid ravisid. Meie
töötajad on ühinenud meie tegevuses kvaliteetsete
toodete ja teenuste pakkumisel ning optimaalsete
järjepidevate meditsiiniliste ja ametialaste tavade
kehtestamisel tervishoius. Oma töö- ja ärisuhetes
meie töötajate ja äripartneritega oleme pühendunud
aususele, eetikale, vastastikusele austusele ja
väärikusele.

Meie peamiseks eesmärgiks on luua tulevik, mis on
dialüüsipatsientide jaoks igapäevaselt kogu maailmas
elamisväärne. Meie innovaatiliste tehnoloogiate
ja ravilahenduste tõttu saavad neeruhaigusega
patsiendid nüüd enesekindlamalt tulevikku vaadata.
Me anname neile tuleviku, mis pakub neile parimat
võimalikku elukvaliteeti. Me kasutame suurenenud
nõudlust kaasaegsete dialüüsimeetodite järele oma
hüvanguks ning töötame järjepidevalt Fresenius
Medical Care’i kasvu suurendamise nimel. Me
keskendume koos oma töötajatega strateegiate
rakendamisele, mis võimaldavad meil säilitada
oma tehnoloogilist juhtpositsiooni. Vertikaalselt
integreeritud ettevõttena pakume tooteid ja
teenuseid kogu dialüüsi väärtusahela jaoks. Meie
võrdlusaluseks on kõrgeimad meditsiinilised
standardid. See on meie lubaduseks meie
patsientidele, meie partneritele tervishoiusüsteemis
ja meie investoritele, kes usuvad Fresenius Medical
Care’i järjepidevasse tulemuslikkusesse ja tulevikku.

Meie põhiväärtused
Kvaliteet, ausus ja eetika
Innovatsioon ja areng
Vastastikune austus ja väärikus

I. Fresenius Medical Care’i
vastavuskontrolli programm
Fresenius Medical Care (või „Ettevõte”) on
kehtestanud vastavuskontrolliprogrammi, et
aidata teil mõista ja täita oma õiguslikke, eetilisi ja
regulatiivseid kohustusi. Vastavuskontroll on kõigi
vastutus ning teie jätkuv töösuhe või muu suhe seoses
Fresenius Medical Care’iga sõltub sellest, kas järgite
käesolevas Koodeksis ning seonduvates Fresenius
Medical Care’i suunistes ja poliitikates sisalduvaid
põhimõtteid. Järgnevalt on nimetatud mitu ressurssi
Fresenius Medical Care’is ja vastavuskontrolli
programmis, mis on teie jaoks saadaval:
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i nõuetekohase ärieetikaga seotud suunised ja
poliitikad;
ii vastavuskontrollialased koolitused;
iii võimalused vastavuskontrollialaste teemade
konfidentsiaalseks tõstatamiseks ning
iv auditid õiguslikest ja Ettevõtte standarditest
kinnipidamise jälgimiseks.

II. Eetika ja Ärieetika Koodeksi
kohalduvus
Fresenius Medical Care’i Eetika ja Ärieetika Koodeks
(„Koodeks”) kohaldub ülemaailmselt kõigi Fresenius
Medical Care’i ning selle otseses ja kaudses
enamusomandis olevate või tema poolt kontrollitavate
sidusettevõtete, kes tegutsevad kõikjal maailmas,
ametnike, juhtide, töötajate, lepinguliste töötajate ja
agentide suhtes. Käesolev Koodeks pole tööleping.
Käesolev koodeks ei suuda hõlmata kõiki olukordi
või kõiki kohalduvaid kohalikke õigusakte. Kui kohalik
seadus on vastuolus meie Koodeksiga, järgime
kohalikke õigusakte. Kõikidel teistel juhtudel kohaldub
käesolev Koodeks teie äritegevuse suhtes. Kui kohalik
tava lubaks näiteks midagi, mille käesolev Koodeks
keelab, peate Koodeksit järgima ning selles tegevuses
mitte osalema. Kui kahtlete, paluge abi.
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III. Meie ootused ja teie
vastutusalad
TEIE VASTUTUSEKS ON
i käituda eetiliselt ja kaitsta meie mainet;
ii lugeda käesolevat Koodeksit, Fresenius Medical
Care’i suuniseid ja poliitikaid ning kõiki õiguslikke
ja regulatiivseid kohustusi, mis kohalduvad teie
tööülesannete suhtes, mõista neid ning toimida
kooskõlas nendega; astuda samme rikkumiste
ennetamiseks ja mis tahes äritava suhtes olevate
kahtluste lahendamiseks, kasutades käesolevas
Koodeksis kirjeldatud ressursse;
iii teatama õigusakti või Fresenius Medical Care’i
Koodeksi, suuniste ja poliitikate mis tahes
tegelikest või kahtlustatavatest rikkumistest.
Enamikel juhtudel on hea mõte alustada oma
ülevaatajast, kuid te võite samuti oma kohaliku
või piirkondliku vastavuskontrolli spetsialisti
või korporatiivse vastavuskontrolli osakonnaga
ühendust võtta; vajadusel või soovi korral on
võimalik teavitus edastada anonüümselt oma
vastavuskontrolli tegevusliini kaudu, kuigi
soovitame teil end tuvastada, et suhtlust
hõlbustada; ning
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iv teha koostööd uurimiste ning auditeerimis- ja
järelevalvemenetlustega, mis mõõdavad
Fresenius Medical Care’i vastavust käesoleva
Koodeksi, suuniste ja poliitikatega, ning järgida
mis tahes korrektiivmeetmeid, mida seejärel
rakendatakse.
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JUHI VÕI ÜLEVAATAJANA ON SAMUTI TEIE VASTUTUSEKS
i luua vastavuskultuur meie töökohas ja näidata
eeskuju, järgides kõrgeid eetilisi standardeid;
ii tagada ja kinnitada, et teile aru andvad isikud
saavad käesolevas Koodeksis sätestatud
standarditest aru ja kohaldavad neid;
iii määrata tulemuslikkuse eesmärke ja ootusi, mis
on vastavuses käesoleva Koodeksi, Fresenius
Medical Care’i suuniste ja poliitikate ning
regulatiivsete kohustustega;
iv rakendada asjakohaseid korrektiivtoiminguid,
kui ei järgita käesolevat Koodeksit või Fresenius
Medical Care’i suuniseid või poliitikaid;
v edendada keskkonda, mis soodustab küsimuste
tõstatamist, ja tegeleda vastavusprobleemidega,
millest te teada saate, järgides sealhulgas
ülalkirjeldatud aruandluskohustusi, ning

vi tagada, et ei tolereerita kättemaksutoiminguid
ühegi isiku vastu, kes heas usus teavitab
õigusakti, käesoleva Koodeksi või Fresenius
Medical Care’i suuniste või poliitikate võimalikust
rikkumisest.
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IV. Vastavuskontrolli dokumendid

Vastavuskontrolli dokumendid annavad teile teavet,
mida vajate oma tööülesannete täitmiseks viisil,
mis on seaduslik ja eetiline. Meie vastavuskontrolli
dokumendid koosnevad järgnevast:

i Eetika ja Ärieetika Koodeksist
Käesolev Koodeks käsitleb üldise
vastavuskontrolliga seotud lahendusi ja
standardeid ning annab üldise ülevaate
aktsepteeritavast käitumisest.
ii Suunised ja poliitikad
Fresenius Medical Care on töötanud välja
suunised ja poliitikad, et anda spetsiifilisi
suuniseid selle kohta, kuidas tagada teie töö
vastavus käesolevas Koodeksis kirjeldatud
põhimõtetele. Suunised ja poliitikad on
kujundatud iga riigi spetsiifiliste tegevuste
järgi ja kooskõlas teie riigi kohalike
õigusaktidega.

Küsige küsimusi, tõstatage probleeme
ja andke teada ebakõladest
Fresenius Medical Care ootab avatud arutelu
vastavuskontrolliga seotud probleemide teemal. Tihti
on küsimuse esitamine parimaks viisiks, et otsustada,
kas tegevus on nõuetekohane, ning tagada vastavus
kohalduvate õigusaktidega või Fresenius Medical Care’i
suuniste ja poliitikatega.

Kui te pole kindel, kas kavandatud tegevus on sobiv,
lõpetage tegevus, kuni olete küsinud ja kindlaks teinud,
et võite jätkata.
Rikkumiste püsivaks ja kogu ettevõtet hõlmavaks
lõpetamiseks peate andma teada mis tahes tegevusest,
mida peate ebaseaduslikuks või Fresenius Medical
Care’i suunistele või poliitikatele mittevastavaks,
kasutades käesolevas Koodeksis sätestatud protsessi.

Kuidas vastavusressursse kasutada
Kui teil on kahtlusi selle suhtes, mida teha või kas
tegevus on nõuetekohane, järgige järgmist protsessi:
i VAADAKE LÄBI VASTAVUSKONTROLLI
DOKUMENTATSIOON: Koodeks ning Fresenius
Medical Care’i suunised ja poliitikad;
ii KÜSIGE oma otseselt ülevaatajalt või muult
juhilt;
iii VÕTKE ÜHENDUST kohaliku või piirkondliku
vastavuskontrolli spetsialistiga või korporatiivse
vastavuskontrolli osakonnaga.
iv HELISTAGE oma vastavuskontrolli tegevusliinile,
kui te ei tunne end mis tahes ülalmainitud
ressursse kasutades mugavalt või eelistate
anonüümseks jääda.

Äriotsuste langetamisel pidage meelest järgmist.
i Kas tegevus edendab kõrgete ärieetika
standardite kasutamist või on mul kahtlusi
tegevuse seaduslikkuse suhtes?
ii Kas tegevus on vastavuses käesoleva Koodeksi
ning kohalduvate Fresenius Medical Care’i
suuniste ja poliitikatega?
iii Kas tegevus aitab kaasa või kahjustab Fresenius
Medical Care’i ülemaailmset mainet?
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V. Vastavuse säilitamine

VASTAVUST AITAVAD TAGADA MEIE VASTAVUSKONTROLLI PROGRAMMI NELI PÕHIELEMENTI:

1 KOOLITUSED

2 TUGITEENUSED

Fresenius Medical Care pakub mitmeid koolitusi,
et aidata teil nõuetekohaselt oma tööd teha. Meie
põhikoolituse läbimist nõutakse kõigilt töötajatelt
ning see hõlmab Fresenius Medical Care’i
vastavuskontrolliprogrammi põhielemente. Koolitus
käsitleb käesolevat Koodeksit ja annab teile teavet
õigusaktide kohta, mis kohalduvad meie ettevõtte ja
teie riigi suhtes.

Vastavuskontrolli osakond osutab tugiteenuseid
kõikidele Fresenius Medical Care’i osakondadele.
Peaksite seda ressurssi kasutama. Kui te peate
lahendama olukorra, mis tekitaks vastavusega
seotud probleeme, soovitame teil vastavuskontrolli
osakonnaga ühendust võtta.

Paljud Fresenius Medical Care’i sisesed funktsioonid
(nagu turustus ja turundus, arved ja hüvitamine jne)
nõuavad täiendavat erikoolitust. Teid teavitatakse, kui
teie ametikoht nõuab sellist täiendavat koolitust.
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3 JÄRELEVALVE, AUDITEERIMINE
JA UURIMISED

4 VASTAVUSKONTROLLI
TEGEVUSLIIN

Fresenius Medical Care teostab oma äritegevuste
üle jälgimist ja auditeerimist, et kontrollida, kas me
peame kinni õigusaktidest ning ettevõtte suunistest
ja poliitikatest. Kui meie tähelepanu juhitakse
võimalikele vastavusrikkumistele, rakendame
asjakohaseid tegevusi, et uurida kõiki selliseid
juhtumeid ning et tagada, et meie äri tehtaks
kooskõlas kõigi kohalduvate õigusaktidega.

Teile on tegelikust või kahtlustatavast rikkumisest
teavitamiseks kättesaadavad mitmed võimalused,
mis vastavad teie käesolevast Koodeksist tulenevale
kohustusele anda võimalikust vastavusrikkumistest
teada Fresenius Medical Care’ile:

Me parandame pidevalt oma vastavuskontrollialaseid
tegevusi. Kui vastavusjuhtum esineb kõigist
meiepoolsetest püüetest hoolimata, hindame nende
tegevuste tulemusena ümber oma poliitikad või
koolitused ja teeme kõik vajalikud muudatused.

i võtke ühendust oma ülevaataja, oma kohaliku
või piirkondliku vastavuskontrolli spetsialisti või
korporatiivse vastavuskontrolli osakonnaga;
ii Kui need vastavuskontrolli funktsioonid ei
lahenda teie probleemi või kui te ei tunne end
mugavalt vastavusprobleemi oma ülevaataja
või vastavuskontrolli osakonna esindajaga
arutades, võite võtta avalikult või anonüümselt
ühendust oma vastavuskontrolli tegevusliiniga.
Kontaktteave on saadaval Ettevõtte sisevõrgus ja
seda levitatakse muude asjakohaste meetmetega.

VI. Nõuetele vastavuse eeldamine /
mittevastavuse tagajärjed
Teilt eeldatakse käesoleva Koodeksi ning Fresenius
Medical Care’i suuniste ja poliitikate järgimist.
Teie poolt käesoleva Koodeksi ning teie tööle
kohalduvate suuniste ja poliitikatega vastavuse
tagamist võetakse arvesse teie tulemuslikkuse
hindamisel või edutamisel.
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Kui te rikute seadust, käesolevat Koodeksit või
Fresenius Medical Care’i suuniseid või poliitikaid,
kohaldatakse teie suhtes distsiplinaar- või
korrektiivtoiminguid või muid õiguslikke tagajärgi.
Distsiplinaar- või korrektiivtoimingud võivad hõlmata
suulist noomitust, vallandamist või muud asjakohast
tegevust.

Meie eetika ja ärieetika
põhimõtted
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VII. Meie äri

Meie edu sõltub nõuetekohastest suhetest meie
patsientide, arstide, töötajate, reguleerimisasutuste,
riigi- ja eramaksjate, klientide ja tarnijatega. Fresenius
Medical Care on pühendunud optimaalse jätkusuutliku
kliinilise ravi pakkumisele meie klientidele (vt allpool
nr 1) ja regulatiivstandarditele vastavate toodete
tootmisele (vt allpool nr 2).

1 TERVISHOID
A. ÜLDPÕHIMÕTTED
Kliiniline ravi peab vastama Freseniuse poliitikale ja
arsti käskudele. Patsientidega suheldes eeldame, et te
i käitute eetiliselt, ausalt, viisakalt, pädevalt ja
õigeaegselt;
ii teete meie teenuste kohta ainult avaldusi, mille
tõesuses te veendunud olete või mille kohta teil
on piisavalt taustateavet;
iii esitate ausalt meie teenuste hindade, lepinguliste
tingimuste ja muu teabe loomust ja kvaliteeti;
iv kohtlete kõiki patsiente väärikuse ja austusega;
v kaasate patsiendid ja perekonnad
raviplaneerimisse, kui see on asjakohane;
vi vastate täpselt patsientide ja perekondade
küsimustele;
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vii teavitate asutuse juhtkonna liiget sellest, kui teil
pole võimalik vastata patsiendi või perekonna
poolt esitatud tervishoiuga seotud küsimusele;
viii reageerite ja üritate kõik mured ja kaebused
kiiresti ja põhjalikult lahendada ning
ix teete arstidega koostööd tagamaks, et patsiendid
on kättesaadavatest ravivõimalustest teadlikud.

B. PATSIENDI MEDITSIINITEAVE
Tervishoiuettevõttena läbib patsienditeave kogu
meie organisatsiooni. Patsiendispetsiifilise
meditsiiniteabe salvestamist, haldamist ja
edastamist tuleks teostada kooskõlas kohalike
andmekaitse/privaatsuse eeskirjadega, pöörates
eritähelepanu kohalikele eeskirjadele, mis on
seotud patsiendi nõusoleku hankimisega patsiendi
meditsiiniteabe jagamiseks. Patsiendispetsiifilise
meditsiiniteabe konfidentsiaalsuse kaitsmine on kõigi
tervishoiuteenuste osutajate tähtis kohustus.
Ärge avaldage kunagi patsiendispetsiifilist teavet mis
tahes Fresenius Medical Care’i sisestele või välistele
mittevolitatud isikutele, kellel puudub õiguslik alus
selle teabe omamiseks. Nimetatud põhimõttesse
tuleb suhtuda erilise hoolega, kui patsiendispetsiifilist
meditsiiniteavet edastatakse elektrooniliselt.
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VII. Meie äri

C. ÄRGE KUNAGI MÕJUTAGE PATSIENTE
MITTENÕUETEKOHASELT

D. ARSTI JA PATSIENDI VAHELISE SUHTE
AUSTAMINEP

Te EI TOHI pakkuda mittenõuetekohaseid „stiimuleid”
või muid hüviseid, et veenda patsiente valima
Fresenius Medical Care’i kliinikut või toodet
konkurendi kliiniku või toote asemel. Sellised
mittenõuetekohased „stiimulid” võivad hõlmata
järgmist:

Me PEAME austama arsti ja patsiendi vahelist suhet.
Vältige ebasobivat sekkumist arsti ravipraktikasse, sh
mittenõuetekohaseid hüviseid või ahvatlusi pakkudes.

i transpordikulude hüvitamist;
ii mahaarvamiste ja kaaskindlustuse rutiinset
vabastust, maksevõimetust eraldi määramata;
iii soodustusi teistele toodetele;
iv sarnaseid väärtuslikke hüviseid või
v kingitusi või muid mittenõuetekohaseid ahvatlusi,
mis võiksid mõjutada patsiendi otsust üht meie
kliinikut või toodet valima.

2 KVALITEET JA INNOVATSIOON
Meie toodete kvaliteet ja ohutus on meie äri
aluseks. Seaduslikke ning sisemisi ohutus- ja
kvaliteedinorme tuleb rangelt jälgida. Te vastutate
nende põhimõtetega vastavuse tagamise eest oma
vastutusalas.
Prioriteediks on patsiendi ohutus. Me patsientidele
kvaliteetsete toodete ja teenuste osutamine on kõigi
Fresenius Medical Care’i töötajate vastutus. Toote- ja
teenusekvaliteedi parandamise oluliseks osaks on
teabe kogumine ja läbivaatamine kõrvaltoimete ja
tootekaebuste kohta. Fresenius Medical Care kasutab
seda teavet, et meie tooteid ja teenuseid hinnata. Te
peate mõistma, tundma ja järgima Fresenius Medical
Care’i poliitikat seoses kõrvaltoimetest aruandmise ja
tootekaebustega.
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1 KORRUPTSIOONIVASTASUS
A. VASTAVUS KORRUPTSIOONIVASTASTE
ÕIGUSAKTIDE JA PÕHIMÕTETEGA
Globaalne ettevõttena peame tagama vastavuse
korruptsioonivastaste õigusaktidega mitmes
haldusalas, sh USA piiriülese altkäemaksu ja
korruptsiooni tõkestamise seaduse (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA), Suurbritannia
altkäemaksuseaduse, Saksamaa kriminaalkoodeksi
ning korruptsioonivastaste õigusaktidega kõigis
riikides, kus me tegutseme.
Meie Fresenius Medical Care’is ei tolereeri mis tahes
korruptsiooni vorme, sõltumata sellest, kas need
hõlmavad tervishoiutöötajaid, valitsusametnikke
või eraisikuid või kas Fresenius Medical Care osaleb
tehingus esemete või teenuste ostmise või müügi
kaudu. Me ootame, et te langetaksite äriotsuseid ja
teeksite oma tööd hinna, kvaliteedi ja teenuse põhjal.

ÄRGE pakkuge, lubage, kiitke heaks või andke mis
tahes väärtuslikke asju (sh mis tahes esemeid,
teenuseid või midagi muud nii hüvise/teene kui ka
muus vormis) ühelegi kolmandale osapoolele, et
tagada mittenõuetekohane eelis või et hankida või
säilitada ärivõimalusi. Samamoodi ÄRGE nõudke,
nõustuge vastu võtma või võtke vastu mis tahes
väärtuslikke asju isiklikult või mis tahes füüsilise või
juriidilise isiku jaoks, et tagada mittenõuetekohane
eelis või mõjutada oma äriotsuseid.
Pidage meeles, et isegi korruptsiooni tajumine võib
meie mainet kahjustada või riigiasutustepoolse
uurimise kaasa tuua, ning me üritame seetõttu vältida
isegi näilisi rikkumisi.
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B. KEELATUD TEGEVUSTE VORMIDE NÄITED
Järgmised tegevused on mõned näited tegevustest,
mida võib korruptiivseks pidada, ning mis on seetõttu
rangelt keelatud.
ÄRGE
i andke või võtke vastu mis tahes väärtuslikke
asju, kus eelise loomus või väärtus pole mõistlik
ja asjakohane olukorra raames või vastuvõtja
ametikoha või asjaolude suhtes. Äärmiselt
ebasobiv on anda või võtta vastu eelist või midagi
väärtuslikku:
a. millel puudub selge äriline põhjus või kui ärilise
põhjuse kaalub üles mitteäriline tegevus;
b. nii tihti, et andmist või vastuvõtmist võidaks
käsitleda üleliigsena, või
c. mitteläbipaistval viisil eelkõige juhul, kui
kasutatakse isiklikku aadressi, pangakontot või
meiliaadressi;

ii kui millegi väärtusliku andmiseks või
vastuvõtmiseks kasutatakse seotud osapoolt
(sugulast või isikut, kellega vastuvõtja koos elab);
iii kui midagi väärtuslikku antakse või võetakse
vastu kavatsuse või ootusega saada või anda
midagi vastu;
iv kui antakse või võetakse vastu midagi
väärtuslikku, mis võib piirata või mõjutada
vastuvõtja või teie enda objektiivsust või
kaalutlusi või mis võib mõjutada vastuvõtja
tööandja (sh riigiasutuse, haigla või
ministeeriumi) või Fresenius Medical Care’i
otsustusprotsessi, või
v kui antakse midagi väärtuslikku, mis ei kajastu
nõuetekohaselt Fresenius Medical Care’i
raamatupidamises ja dokumentides.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE TEOSTAB
ÄRITEGEVUST LÄBIPAISTVALT
Korruptsioon leiab tihti aset varjatult. Korruptiivsetes
tegevustes osalevad isikud võivad üritada oma
tegevusi varjata ja rikkumise peitmiseks varjatult
tegutseda. Äritegevuse teostamine avatult ja
läbipaistvalt on tõhus meede korruptsiooni
ennetamiseks ja näilise korruptiivsuse vältimiseks.
Üks läbipaistva äritegevuse põhielemente on
nõuetekohane dokumentatsioon. Vältige mis tahes
lepingute sõlmimist ilma nõuetekohase kirjaliku
dokumentatsioonita. Kirjalik dokumentatsioon on eriti
tähtis seoses riigiametnike ja tervishoiutöötajatega,
kes on ametikohal, mis võimaldab neil teha või
mõjutada äriotsuseid, mis mõjutavad Fresenius
Medical Care’i. Kui need üksikisikud osutavad
teenuseid Fresenius Medical Care’ile, peab alati
olema põhjalikult kirjalikult salvestatud õiguspärane
ärivajadus teenuste hankimiseks, tervishoiutöötaja
või valitsusametniku valimise põhjus ja osutatud
teenused.

Korruptiivseid tegevusi võidakse varjata äripartnerite
ülekompenseerimisega. Näiteks võib turustaja
saada ebamõistlikult kõrgeid komisjonitasusid või
konverentsidel kõnelejad või konsultandid võivad
saada üleliigset tasu oma teenuste eest. Me ootame,
et te väldiksite mis tahes lepingute sõlmimist
Fresenius Medical Care’i nimel, kui teil on kahtlusi
selle suhtes, kas äripartneritele makstav tasu
on kaubanduslikult mõistlik. Kõik meie mis tahes
äripartneritele makstavad tasud peavad olema
õiglase turuhinnaga.
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D. UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖ, TEADUSLIKE
KONVERENTSIDE JA HARIDUSE TOETAMINE
Fresenius Medical Care’i parimates huvides on
toetada
i Fresenius Medical Care’i õiguspärastes huvides
olevate ravimite, meditsiiniseadmete ja paremate
ravimeetmete teadusuuringuid ja väljatöötamist;

Kuigi sedalaadi sündmustel on tähtis eesmärk,
võib ebasobivatel tegevustel, mis on seotud
teadusuuringute ja arendustegevuste, teaduslike
konverentside ja haridusega, olla tõsised tagajärjed
kõigi osaliste ja Fresenius Medical Care’i jaoks
ettevõttena. Kui teil on mis tahes kahtlusi, võtke
ühendust oma vastavuskontrolli ressurssidega.
E. ANNETUSED JA TOETUSED

ii arstide, õdede, klientide ja nende töötajate
osalust Fresenius Medical Care’is või kolmandate
osapoolte üritustel, mis edendavad teaduslikke
teadmisi, meditsiini arengut või tulemuslike
tervishoiuteenuste osutamist, ning
iii koolitusi ja täiendavaid haridussündmusi, mida
juhib või korraldab Fresenius Medical Care või
meditsiiniasutused või muud korraldajad, nagu
assotsiatsioonid või patsiendiorganisatsioonid
või nende töötajad, mis edendavad teaduslikke
teadmisi, meditsiini arengut või tulemuslike
tervishoiuteenuste osutamist.

Meil Fresenius Medical Care’is on eesmärgiks olla
head korporatiivsed kodanikud ning pakkuda tuge
meie ressursse kasutades, et edendada tervishoidu
ja muid seda väärivaid heategevuslikke üritusi. Me
teeme heategevuslikke annetusi seda väärivatele
üritustele: eelkõige nendele, mis on mõeldud
neerupatsientide hüvanguks. Me võime samuti
toetada heategevusi või kodanikuorganisatsioone,
mis osutavad teenuseid kogukondadele, kus Fresenius
Medical Care äritegevust teostab. Me ei tee annetusi
või toetusmakseid selleks, et hankida või säilitada
ärivõimalusi või et tagada mittenõuetekohane eelis.
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Annetused ja toetusmaksed nõuavad alati eelnevat
heakskiitmist. Kõik annetused ja toetusmaksed tuleb
teha läbipaistvalt. Igal riigil on olemas protsess kõigi
kavandatud annetuste läbivaatamiseks. Samuti
tõstatage küsimusi mis tahes võimalike huvide
konfliktide või vastavusprobleemide kohta, mis võivad
heategevuslikest annetustest tekkida.

2 RAHAPESUVASTASUS
Rahapesu on üldiselt määratletud kui osalemine
tehingutes kriminaalsel viisil saadud varaga,
struktureerides tehingut, et vältida kriminaalse
tegevuse tuvastamist, või osalemine tehingus
kriminaalse tegevuse edendamiseks.
Fresenius Medical Care on pühendunud vastavuse
tagamisele kõigi kohalduvate rahapesuvastaste
õigusaktide, eeskirjade ja haldusaktidega. Me
astume vajalikke samme, et teha äri usaldusväärsete
äripartneritega, kes osalevad õiguspärases
äritegevuses õiguspärastest allikatest saadud
vahenditega.

3 EMBARGOALASED ÕIGUSAKTID
JA KAUBANDUSSANKTSIOONID
Kaubandusembargoalased õigusaktid ja haldusaktid
keelavad üldiselt teatud riigis paiknevatel ettevõtetel
äritegemise teises spetsiifilises riigis. Teisalt muudab
riik mõnikord tema haldusalas tegutsevate ettevõtete
jaoks ebaseaduslikuks teise riigi poolt kehtestatud
embargode tunnistamise. Fresenius Medical Care’i
rahvusvahelised tegevused võivad kohalduvate
kaubandussanktsioonide ja kaubandusembargoalaste
õigusaktide alusel probleeme tekitada. Fresenius
Medical Care jälgib neid embargosid ja sanktsioone
ning rakendab kontrollimeetmeid, et tagada
nende meiepoolne järgimine. Konsulteerige
õigusosakonnaga mis tahes embargode või
sanktsioonide kohaldumise alaste küsimuste osas.
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4 AUS KONKURENTS
Fresenius Medical Care osutab innovatiivseid
tooteid ja teenuseid õiglaste hindadega. Me ei osale
konkurentsivastases käitumises ega tolereeri seda.
Te ei pea püüdma saavutada Fresenius Medical
Care’i jaoks konkurentsieelist pettuse, varjamise,
tegelike asjaolude moonutamise või ebaseaduslike
meetmete kaudu. Fresenius Medical Care ei kiida
heaks ärisaladuste ja mitteavaliku teabe varastamist.
Te PEATE vältima mis tahes patenteeritud,
koopiakaitstud, privilegeeritud või konfidentsiaalse
teabe loata kasutamist.
Konkurentsi valitsevad monopolivastased ja muud
õigusaktid kaitsevad konkurentsi, keelates käitumise,
mis toob endaga kaasa konkurentsi vähenemise
või põhjendamatu hinnaalase diskrimineerimise
või tekitab turul muid kunstlikke jõudusid.
Monopolivastased või muud konkurentsi valitsevad
õigusaktid on olemas praktiliselt kõigis riikides
ja kohalduvad tegevuse suhtes organisatsiooni
kõikidel tasanditel. Üldises mõttes nõuavad
monopolivastased ja muud konkurentsialased
õigusaktid ettevõtetelt individuaalset konkureerimist,

mitte teiste ettevõtetega kokkulepetes ühinemist
konkurentsi piiramiseks. Mis tahes ühised tegevused,
mitteametlikud läbirääkimised või lepingud, mis on
mõeldud konkurentsi piiramiseks või millel võib olla
selline mõju, on keelatud.
Lisaks võidakse väga tugeva turuasendiga ettevõtete
suhtes rakendada täiendavaid uurimismeetmeid
eelkõige juhul, kui neil puudub asjaomasel turul
oluline konkurents. Tugev turuasend pole iseenesest
mittenõuetekohane, kuid sellist turuasendit ei tohi ära
kasutada konkurentide väljatõrjumiseks või klientide
ärakasutamiseks. Fresenius Medical Care ei kasuta
tugevat turuasendit mittenõuetekohaselt ära mis
tahes asjaomasel turul.
Nende õigusaktide rikkumise tagajärjed on tõsised. Te
peaksite olema eriti ettevaatlikud assotsiatsioonide
koosolekutel ja kaubandusnäitustel, et vältida
näilist konkurentsivastast käitumist. Kui te leiate
end küsitava arutelu keskelt, väljendage oma muret,
lõpetage arutelu ja teavitage kiiresti õigusosakonda.
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Konsulteerige õigusosakonnaga mis tahes
küsimuste osas, mis on seotud monopolivastaste ja
konkurentsialaste õigusaktide kohaldumisega.

5 KLIENDID JA REKLAAMIMINE
Viis, kuidas Fresenius Medical Care oma äritegevusi
teostab ning oma tooteid ja teenuseid reklaamib,
on äärmiselt reguleeritud. Fresenius Medical Care
on välja töötanud spetsiifilised poliitikad, et tagada
äritegevuse, turunduse ja reklaamitegevuse vastavus
kohalduvate õigusaktide, eeskirjade ja haldusaktidega.
Kõik Fresenius Medical Care’i toodete ja teenustega
seotud reklaammaterjalid peavad olema iga riigi jaoks
asjakohase protsessi kaudu läbi vaadatud ja heaks
kiidetud. Kui te arutate meie tooteid ja teenuseid,

PEATE
i alati olema tooteid ja teenuseid kirjeldades aus,
täpne ja mitteeksitav.
ii andma õiglase ja tasakaalustatud kirjelduse
eelistest ja riskidest;
iii tegema ainult avaldusi, mida toetab asjakohane
raviteave, ning
iv tagama, et kõik reklaamiavaldused vastavad
teie riigi poolt heaks kiidetud või lubatud
tootekasutustele ning nende sisu ja levitamisviis
on kooskõlas kohalduvate õigusaktide, eeskirjade
ja haldusaktidega.
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6 TÄPNE RAAMATUPIDAMINE JA
DOKUMENDID
Kõik Fresenius Medical Care’i äridokumendid peavad
täpselt kajastama tehingu või kulukirje tegelikku
loomust ja ulatust. Kõigi Fresenius Medical Care’i
tehingute eesmärk peab olema täpselt ja õigeaegselt
salvestatud nõuetekohastele kontodele. Fresenius
Medical Care’i varadest, kohustustest, tuludest ja
kuludest aruandmine peab olema samuti õigeaegne ja
täpne. Me peame säilitama siseseid raamatupidamise
kontrollimeetmeid, et tagada, et finantsandmed
ja -kontod on täpsed.
Te peate säilitama kõik paberkandjal ja elektroonilised
dokumendid kooskõlas kohalduvate andmete
säilitamise alaste õigusaktidega ning Fresenius
Medical Care’i poliitikatega dokumendihalduse kohta,
sh kohalduvad säilitamisperioodid.

TE EI TOHI
i luua, esitada või heaks kiita mis tahes ebaõigeid
või ebatäpseid andmeid seoses Fresenius Medical
Care’i äriga või
ii üritada kõrvale hoida Fresenius Medical Care’i
finants- või raamatupidamispoliitikast või
-kontrollimeetmest.
Need keelud rakenduvad isegi juhul, kui usute, et
teie käitumisviis tuleb kokkuvõttes Fresenius Medical
Care’ile kasuks.
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7 ARVETE KOOSTAMISE
PRAKTIKA
Kõik arved toodete ja teenuste eest peavad olema
õiged, täpsed ja täielikud. Need peavad vastama
kohalduvatele õiguslikele ja lepingulistele nõuetele.
Nõudeid võib esitada ainult teenuste eest, mis
on nõuetekohaselt tellitud ja tegelikult osutatud.
Asjakohased dokumendid peavad olema saadaval, et
dokumenteerida asjaolu, et kõik teenused vastavad
nimetatud standarditele, sh meditsiinilise vajaduse
dokumentatsioonile kooskõlas ettevõtte suuniste ja
poliitikatega.

8 NÕUETEKOHANE VASTUS
TEABENÕUETELE
Me vastame nõuetekohaselt kõigile riiklikele
audititele, läbivaatustele ja uurimistele. Kui teile
esitatakse riigiasutusepoolne taotlus, mis ei lange
teie vastutusalasse, võtke koheselt ühendust oma
ülevaatajaga suuniste saamiseks. Võtke koheselt
õigusosakonnaga ühendust, kui saate mis tahes
ebakorrapärase taotluse mis tahes riigiasutuselt
või selle esindajalt, nagu kohtukutse, määruse või
küsitlemistaotluse.

Kui te usute, et dokumente või andmeid varjatakse,
muudetakse, võltsitakse või hävitatakse, peaksite
sellest koheselt oma kohalikule või piirkondlikule
vastavuskontrolli spetsialistile, korporatiivse
vastavuskontrolli osakonnale või õigusosakonnale
teada andma või teada andma oma vastavuskontrolli
tegevusliini kaudu.
Kui mis tahes õiguskaitseasutus loob teiega kontakti
väljaspool Fresenius Medical Care’i valdusi seoses
Fresenius Medical Care’iga või teie töösuhte või muu
suhtega seoses Fresenius Medical Care’iga, teavitage
sellest koheselt teie piirkonna eest vastutavat
õigusjuhti, välja arvatud juhul, kui asutus on teil
õiguslikel alustel keelanud oma suhtlusest rääkida.
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9 SUHTLUS MEEDIAGA

11 POLIITILISED TEGEVUSED

Avatud ja aus suhtlus on eelduseks meie patsientide,
klientide, osanike ja sidusrühmade usalduse
säilitamiseks. Fresenius Medical Care saab tagada
järjepideva, avatud ja ausa suhtluse ainult juhul, kui
kõik meediale tehtavad avaldused või kogu teave on
eelnevalt avalike suhete või investorisuhete osakonna
poolt heaks kiidetud. Kui te saate meedialt taotluse
mis tahes Fresenius Medical Care’iga seotud teabe
avaldamiseks, edastage taotlus oma asutuse juhatajale.

Meie ärivaldkondi mõjutavate uute õigus- ja
haldusaktide vastuvõtmise protsessid on keerukad
ja mitmekesised. Fresenius Medical Care järgib
õigusakte, mis on seotud tema osalusega mis tahes
sellistes protsessides. Fresenius Medical Care’i
poolt koordineeritud tegevused on asjakohased
ning Fresenius julgustab osalema Freseniuse poolt
sponsoreeritud tegevustes. Lisaks on tähtis, et teie
individuaalsed poliitilised tegevused oleksid eraldatud
Fresenius Medical Care’i tegevustest. Samas ei soovi
Fresenius Medical Care sekkuda teie isiklikesse
poliitilistesse tegevustesse nii kaua, kui te

10 ANDMETE PRIVAATSUS
Fresenius Medical Care kogub, töötleb või kasutab
patsientide, töötajate, klientide, tarnijate ja muude
mõjutatud üksikisikute isikuandmeid ainult ulatuses,
mida lubavad kohalduvad õigusaktid, kui see on
vajalik ärilistel, kliinilistel või töösuhtega seotud
eesmärkidel. Fresenius Medical Care käsitleb selliseid
andmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb neid
kooskõlas kohalduvate õigusaktidega. Fresenius
Medical Care töötajatelt oodatakse samuti kadunud,
varastatud või kahjustunud ettevõttele kuuluvatest
seadmetest või ettevõtte kohta teavet sisaldavatest
seadmetest teatamist.

i tagate, et teie isiklikud poliitilised tegevused pole
tegelikult ega näiliselt seotud teie töösuhte või
muu suhtega seoses Fresenius Medical Care’iga,
ning
ii ei kasuta ettevõtte aega, vara või varustust oma
isiklikeks poliitilisteks tegevusteks, mis pole
seotud nende tegevustega, mida koordineerib
Fresenius Medical Care.
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1 HUVIDE KONFLIKTID
Teilt nõutakse oma töös Fresenius Medical Care’i
parimates huvides toimimist. Te peate vältima
huvide konflikte. Huvide konflikt on olemas, kui
teie isiklikud huvid segavad või võivad mõistlikult
segada teie ärihuve ettevõttes Fresenius Medical
Care. Teilt oodatakse oma ülevaataja teavitamist mis
tahes isiklikest huvidest, mis võivad seada ohtu teie
objektiivsuse või professionaalsuse oma tööd tehes,
eelkõige järgmistel juhtudel:

i Kui te soovite töötada teisesel töökohal või
ettevõttes, mis on seotud Fresenius Medical Care’i
äriga või seotud Fresenius Medical Care’i mis tahes
tarnija või kliendiga, peate avaldama oma plaanid
ja, kui see pole seadusega keelatud, taotlema
eelnevat heakskiitu oma personaliosakonnast.
ii Töötajaid palkaval, ülevaataval või juhtival
ametikohal töötava töötajana ei tohi te sugulast,
abikaasat või elukaaslast palgata või talle
äritegevust suunata, ega osaleda ühegi nimetatud
isiku palkamises või neile äritegevuse suunamises.
Suuniste saamiseks võtke ühendust oma
personaliosakonnaga.
iii Suurem finantshuvi kui 1% kliendi, müüja, tarnija
või konkurendi põhikapitalist peab olema teie
ülevaataja poolt eelnevalt heaks kiidetud.
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2 KORPORATIIVSETE
VÕIMALUSTE KASUTAMINE
ISIKLIKUKS HÜVANGUKS
Mis tahes ärivõimalus, mille te avastate Fresenius
Medical Care’i nimel äritegevusi teostades, kuulub
ettevõttele, mitte teile.
TE EI TOHI
i kasutada Fresenius Medical Care’i vara, teavet
või oma ametikohta Fresenius Medical Care’is, et
hankida isiklikku hüvist või eelist või anda hüvis
või eelis kolmandale osapoolele;
ii luua konkureerivat ettevõtet, toimida muul viisil
Fresenius Medical Care’i konkurendina või luua
isiklikku ettevõtet, et kasutada ära oma ametikohta
Fresenius Medical Care’is, või
iii üritada kindlustada mis tahes võimalust või
äritegevust või muul viisil osaleda mis tahes
tegevuses, mille tulemuseks oleks konkureerimine
Fresenius Medical Care’iga või mis võimaldaks teil
või kolmandal osapoolel kasutada ära ärivõimalust,
mis kuulub Fresenius Medical Care’ile.

3 SISERINGITEHINGUD
Fresenius Medical Care väärtpaberitega kaubeldakse
kahel börsil. Fresenius Medical Care suhtes
kohalduvad väärtpaberite alased õigusaktid
määratlevad ebaseaduslikuna selle, kui ettevõtte
kohta siseringiteavet omav isik kaupleb selle ettevõtte
väärtpaberitega. „Siseringiteave” on teave, mis pole
üldsusele üldiselt kättesaadav ning mille teadasaamise
korral võiks mõistlikult oodata investeerimisotsuse
mõjutamist või võimalikku mõju ettevõtte väärtpaberite
hinnale (suurendavat või vähendavat). Siseringiteabe
näited hõlmavad järgmist:
i kavandatud suuremat/strateegilist ostu või
ühinemist; kõrvalettevõtteid; põhivara ostu või
müüki;
ii lepingute koostamist, sõlmimist või lõpetamist
klientide ja tarnijatega;
iii maksejõuetusriske;
iv hinnanguid, mis erinevad oluliselt eelnevatest
finantstulemustest või turuootustest;
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v lepinguliste kohustuste täitmatajätmist peamiste
laenusaajate poolt;
vi kavandatud muudatusi juhatuses või nõukogus;
vii uute toodete arendamist;
viii olulist toote või keskkonnaga seotud vastutust;
olulist kohtuvaidlust; restruktureerimismeetmeid,
millel on oluline mõju tulevasele äritegevusele,
ning
ix muudatusi kõrgemas juhtkonnas või juhatuse
liikmestaatustes.
Oma igapäevases töös ettevõttes Fresenius Medical
Care või selle nimel võite teada saada olulist
mitteavalikku teavet, mis puudutab ettevõtet või isegi
mõnda tema börsil noteeritud äripartneritest. Te võite
siseringiteabest teada saada oma ametikoha kaudu või
lihtsalt vaadates dokumenti kolleegi laual või kuuldes
pealt kontoris peetud vestlust. Sellise teabe kasutamine
oma rahaliseks kasuks või sellise teabe edastamine
muudele isikutele nende (ja seega ka potentsiaalselt
sinu) rahaliseks kasuks on keelatud ja ebaseaduslik.

Kui te olete teadlik siseringiteabest Fresenius Medical
Care’i või mõne meie äripartneri kohta, ei tohi te
seda teavet kellelegi väljaspool ettevõtet (või isegi
ettevõtte siseselt) edastada, välja arvatud juhul, kui
see on otseselt seotud ja vajalik ettevõtte õiguspäraste
äritegevuste teostamiseks ning vastab Fresenius
Medical Care poliitikatele.
Kui te olete teadlik mis tahes siseringiteabest, ei tohi
te ühegi sellise ettevõtte väärtpabereid osta või müüa,
sh kaudselt sõbra või pereliikme kaudu, või soovitada
kellelegi teisele selliste väärtpaberite ostmist või
müümist. Alles pärast siseringiteabe avaldamist ja
ulatuslikumat levitamist, näiteks avaliku esitamise
kaudu, tohib tehinguid kaaluda. Kui teil on selle kohta
mis tahes küsimusi, võtke ühendust õigusosakonnaga.
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Fresenius Medical Care üritab säilitada
ohutut, turvalist, tulemuslikku, lugupidavat ja
mittediskrimineerivat töökohta, mis väärtustab
kõigi panust, kes osalevad meie äritegevustes.
Fresenius Medical Care üritab pakkuda töökeskkonda,
kus ei eksisteeri mis tahes diskrimineerimise
vorme, sh Fresenius Medical Care’i ülevaatajate,
kaastöötajate, müüjate, konsultantide, külastajate
või klientide poolset suulist või kehalist ahistamist
või hirmutamist. Me ei tolereeri mis tahes vormis
ahistamist või hirmutamist. Samuti ei tolereeri me
vägivaldset või kuritahtlikku käitumist, sh suulist või
kehalist väärkohtlemist mis tahes töötaja, patsiendi,
kliendi või külastaja poolt Fresenius Medical Care’i
äritegevuse raames.

1 TÖÖTAJATE KAITSE
Fresenius Medical Care peab töötajate kaitset
esmaseks prioriteediks. Fresenius Medical Care
mõistab hukka sunniviisilise töö ja ekspluataatorliku
lapstööjõu kasutamise. Me ei tolereeri nende
põhimõtete mis tahes rikkumist tarnijate poolt.

2 KÄTTEMAKSUVASTANE
POLIITIKA
Te EI TOHI ahistada või kätte maksta töötajale või
muule isikule, kes teatab või kavatseb teatada õigusakti,
käesoleva Koodeksi või Fresenius Medical Care’i
suuniste või poliitikate rikkumisest või kahtlustatavast
rikkumisest. Kui te usute, et teile on kätte makstud
tegelikust või võimalikust rikkumisest teatamise
või teatada kavatsemise eest, andke sellest teada
oma kohalikule või piirkondlikule vastavuskontrolli
spetsialistile, korporatiivse vastavuskontrolli
osakonnale, kohalikule personaliosakonnale või oma
vastavuskontrolli tegevusliinile.

3 KESKKOND, TERVISHOID JA
OHUTUS
Me üritame pakkuda ohutut, tervislikku ja tootlikku
töökohta meie töötajate ja äripartnerite jaoks, kes
aitavad meid meie äritegevustes. Me ootame, et te
rakendaksite kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid, et
vältida vigastust või kahju teile, teie kaastöötajatele
või mis tahes muudele isikutele. On tähtis, et
teavitaksite oma ülevaatajat mis tahes ohtlikest
töötingimustest, -tavadest või -vigastustest.
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4 MITTEDISKRIMINEERIMINE

vi abielustaatus,

Fresenius Medical Care ei luba diskrimineerimist
palkamisel või töökohal järgneva põhjal:

vii kodakondsus,

i sugu (sealhulgas soovahetus),
ii rass, etniline päritolu või nahavärv,
iii rahvus või rahvuslik päritolu,
iv usk või uskumus,
v vanus,

Üksikasjalikku teavet leiate kohalduvatest
poliitikatest.

viii puue,
ix seksuaalne sättumus,
x sõjaveteranistaatus või
xi mis tahes muu ebaseaduslikult diskrimineeriv
omadus.
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5 ALKOHOL JA
EBASEADUSLIKUD
NARKOOTIKUMID
Alkoholi ja ebaseaduslike narkootikumide kasutamine
ohustab teie tervist ja ohutust ning samuti
patsientide, klientide ja kaastöötajate tervist ja
ohutust. Nende ainete mõju all töötamine on rangelt
keelatud. Kui te kahtlustate, et kaastöötaja on joobes
või alkoholi või ebaseaduslike narkootikumide mõju
all või kuritarvitab retseptiravimeid, peate olukorrast
oma ülevaatajat teavitama.

6 LITSENTSID, SERTIFIKAADID
VÕI MUUD LOAD
Tihti nõuavad Fresenius Medical Care’i tööülesanded,
et teil oleks litsents (nt õenduslitsents), sertifikaat
(nt dialüüsitehniku sertifikaat) või muud ametialased
volitused. Te vastutate kõigi nõutud tööks vajalike
volituste säilitamise eest. Te peate oma ülevaatajat
teavitama, kui mis tahes vajalik volitus on aegunud
või tühistatud.
Mõnes riigis võivad riigiasutused välistada teatavate
üksikisikute osalemise tervishoiualastes tegevustes.
Kui teid teavitatakse asjaolust, et olete välja arvatud
mis tahes riigiprogrammis osalemisest, peate oma
ülevaatajat teavitama.
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1 FRESENIUS MEDICAL CARE’I
VARADE KAITSMINE JA
NÕUETEKOHANE KASUTAMINE
Fresenius Medical Care’i vara võib kasutada ainult
õiguspärastel ettevõttega seotud ärieesmärkidel.
Fresenius Medical Care’i vara hõlmab järgmist:
i meditsiinitarvikud;
ii töövarustus (nt arvutid, internet, e-post ja
mobiiltelefonid), sh heaks kiidetud isiklik kasutus,
mis on lubatud kooskõlas kohalduvate Fresenius
Medical Care’i poliitikatega;
iii kontoritarvikud, materjalid ja teenused ning
iv kõik Fresenius Medical Care’i dokumentide ja
vahendite vormid.

Te ei peaks eeldama privaatsust, kasutades Fresenius
Medical Care’i mis tahes vara Ameerika Ühendriikides
või rahvusvaheliselt, kui see on kooskõlas kohalduvate
kohalike õigusaktidega. Te vastutate selle tagamise
eest, et Fresenius Medical Care’i vara ei kuritarvitata,
raisata, kahjustata, kaotata või varastata. Kui teile
pole selleks luba antud, ei tohi te võtta või kasutada
Fresenius Medical Care’i vara või teavet oma isiklikuks
hüvanguks või kasuks. Te ei tohi anda kolmandatele
osapooltele Fresenius Medical Care’i mis tahes
vara, kui teile pole selleks luba antud õiguspärase
äritehingu raames.
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2 KONFIDENTSIAALSUS,
ÄRISALADUSE ALLA KUULUV
TEAVE JA IT-TURVALISUS
Kõiki dokumente ja kogu teavet Fresenius Medical
Care’i sisetoimingute kohta tuleb konfidentsiaalsena
käsitleda. Konfidentsiaalsus hõlmab kogu
mitteavalikku strateegiat, Fresenius Medical Care’i
finants-, tehnilist või äriteavet ning kõiki Fresenius
Medical Care’i äripartnerite ärisaladusi.
TE EI TOHI
i arutada kolmandate osapooltega projekte,
tehnilisi üksikasju või muud konfidentsiaalset
teavet või anda neile mis tahes muul viisil
juurdepääsu sellisele teabele;
ii levitada meie äripartnerite ettevõtte saladusi või
ärisaladusi;

iii teha mis tahes ümberkirjutusi või koopiaid
andmetest muudel põhjustel, kui äritegevuslikud
eesmärgid, või
iv kasutada teavet, mis pole seotud teie enda
tegevustega.
TE PEATE
i konfidentsiaalset teavet erilise ettevaatusega
käitlema, eelkõige avalikes kohtades, nagu rongid,
bussid, lennukid jne;
ii astuma samme oma arvuti või muude
elektrooniliste seadmete kaitsmiseks
lubamatu kasutuse, juurdepääsu või tarkvara
muutmise eest; säilitama kirjavahetuse ja
telekommunikatsiooni konfidentsiaalsuse ning
iii pöörama erilist tähelepanu konfidentsiaalsuse
IT-aspektidele, nagu andmekaitse ja andmete
turvalisus.
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Need kohustused rakenduvad nii tööajal kui ka
töövälisel ajal sellest hoolimata, kas teave on
spetsiifiliselt „konfidentsiaalse” või „piiratuna”
märgitud. Teie konfidentsiaalsuskohustused jäävad
kehtima isegi juhul, kui teie töösuhe Fresenius Medical
Care’iga lõppeb, kui kohalduvates õigusaktides pole
just teisiti sätestatud.

3 SOTSIAALMEEDIA
Sotsiaalmeedia moodustab olulise osa tänapäeva ärist
ja selle tähtsus suureneb. „Sotsiaalmeedia” osutab
inimestevahelisele suhtlusvahendile, kus nad loovad,
jagavad, vahetavad ja kommenteerivad omavahel sisu
virtuaalkogukondades ja -võrgustikes. Sotsiaalmeedia
hõlmab sotsiaalvõrgustikke (nt Twitter, Facebook,
LinkedIn), ajaveebe, vikisid ja videovoogesituse
veebisaite (nt Youtube).

ÄRGE
i halvustage Fresenius Medical Care’i;
ii kasutage sotsiaalmeediat mis tahes ravi või
patsiendiga seotud tegevuseks, kui seda teenust
ei osuta või selleks pole spetsiifilist luba andnud
Fresenius Medical Care äritegevuse teostamiseks;
iii kasutage sotsiaalmeediat äritegevuseks (nt
värbamiseks või avalike suhetega seotud
tegevusteks) ilma teie ülevaataja või juhataja
eelneva heakskiiduta või
iv avaldage mis tahes patsiendiga seotud teavet.
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TE PEATE
i olema aus, täpne ja lugupidav, kui kasutate
sotsiaalmeediat;
ii väljendama internetis isiklikke arvamusi ja
kommentaare, kasutades selleks oma nime,
mitte Fresenius Medical Care’i nime või mis
tahes ettevõtte tunnust, nagu Fresenius Medical
Care’i meili- või postiaadress, kui teil pole just
vastupidiseks luba antud, ning
iii pidama meeles, et nii isiklikke kui ka ametialaseid
postitusi võidakse kokkuvõttes Fresenius Medical
Care’iga siduda isegi juhul, kui teie seotust
Fresenius Medical Care’iga pole avalikustatud.

4 INTELLEKTUAALOMAND
Intellektuaalomand on oluline meie majandusliku edu
tagamiseks ning meie äripartnerite ja klientide edu
tagamiseks. Me peame oma äritegevuse jooksul välja
töötatud intellektuaalomandit, sh mis tahes patente,
kaubamärke, autoriõigusi, ärisaladusi, tehnilisi ja
teaduslikke teadmisi või oskus- ja erialateadmisi,
kaitsma.
Me ootame, et te austaksite ka teiste
intellektuaalomandit. Kui te kopeerite või
omandate seadusvastaselt loata kellegi teise
intellektuaalomandi, võidakse teie ja Fresenius
Medical Care’i suhtes kohaldada olulise suurusega
trahve ja kriminaalkaristusi.
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