
SAFETY MOMENT
Alcohol & Drugs Policy

МИНУТКА ПО ТБ 
Политика против Алкоголя и Наркотиков

Key principles of the Alcohol & Drugs policy : 
• Alma East West cares deeply about your safety and that of  its 

assets and its reputation.                                                                    
We are fully committed to maintaining a workplace that is free 
from drugs and alcohol; 

• It is not permitted to consume, supply, possess, or be under 
the influence of alcohol or drugs during work hours, on work 
premises or on Company business.

• Drugs and alcohol testing will be done by Alma East West:

 Pre-employment;
 With cause suspicion;
 With cause post incident;
 With cause on finding substances or drug related equipment;
 Random;
 Pre-shift or pretravel to offshore.
• If a result is positive, then disciplinary action may follow up to

possible dismissal.

• If a test is refused, it will be treated as though the result was
positive with above consequences.

• Working at Alma East West under the influence of alcohol or 
drugs can cause catastrophic harm to you, your colleagues, 
our assets, the environment and our reputation!

• Don’t take any risks!
• Seek help or intervene early!

Ключевые принципы алкогольной и наркотической политики:
• Алма Ист Вест уделяет особое внимание своей безопаснос-

ти и безопасности своих активов, а также репутации.                         
• Мы полностью привержены сохранению рабочего места, 

свободного от наркотиков и алкоголя; 
• Не разрешается употребление, распространение,

содержания при себе или нахождения под воздействием
алкоголя или наркотиков в рабочее время, в рабочих
помещениях или на предприятиях компании.

• Исследование на алкогольное и наркотическое опьянение
в компании Алма Ист Вест проводятся:

 перед трудоустройством;
 при наличии оснований/подозрений;
 после происшествия;
 при обнаружении наркотиков или вещей связанных с ним;
 выборочно без предупреждения;
 перед посещением морского комплекса.
• В случае положительного результата дисциплинарное

взыскание вплоть до увольнения может быть применено к
сотруднику.

• При отказе от исследования сотрудником, руководство, 
рассматривает этот случай как положительный результат.

• Работа в Алма Ист Вест под воздействием алкоголя или 
наркотиков может привести к необратимому вреду Вам, 
Вашим коллегам, вашему имуществу, окружающей среде 
и Вашей репутации! 

• Не рисковать! 
• Обратитесь своевременно за помощью!

Алкоголь және есірткі саясатының негізгі принциптері:
• Алма Ист Вест компаниядағы қауіпсіздікке, активтерінің 

қауіпсіздігіне және беделіне үлкен көңіл бөледі.                         
• Біз, жұмыс орындарының сақталғанын және алкоголь мен 

есірткісіз болғанын қалаймыз; 
• Жұмыс орынындағы бөлмелерде, кеңселерде немесе

компанияның басқа да нысандарының аумағында
алкогольді және есірткіні қолдануға, таратуға, сақтауға
қатаң түрде тыйым салынады.

• Алма Ист Вест компаниясында алкоголь және есірткі
бойынша адамдарға тексерістің жүргізілу тәртібі:

 жұмысқа ораналасу кезінде;
 негіздеме/күдік болған кезде;
 орын алған жағдайдан кейін;
 есірткі немесе соған байланысты заттар табылған кезде;
 ескертусіз, ішінара тексеру;
 теңіздегі нысандарға барар кезде.
• Тексеріс қорытындысы оң нәтиже берген кезде,

қызметкерлерге шара қолданылады, тіпті жұмыстан
қуылуы мүмкін.

• Егер, қызметкер тексерістен өтуге қарсылық танытса, бұл
жағдайды басшылық оң нәтиже ретінде есептейді.

• Алма Ист Вест компаниясындағы жұмысыңызды алко-
голь немесе есірткіні пайдалану арқылы атқару - Сіздің
денсаулығыңызға, беделіңізге, мүлігіңізге, қоршаған
ортаға, қызметтестеріңізге орны толмас залал келтіреді! 

• Қауіпке бас тікпеңіз! 
• Көмекке дер кезінде жүгініңіз!

ҚТбойыншашағынжиын 
Алкоголь және есірткі саясаты


