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நமது தலைமைச் செயல்
அதிகாரியிடமிருந்து ஒரு செய்தி
அன்புள்ள குழு உறுப்பினர்,
Endo International plc மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களில் (Endo), அதிகபட்ச கவனத்துடன்
ஜெனரிக் மற்றும் விசேட ப்ராண்டெட் மருந்துகள் தயாரிப்பு நிறுவனமாக இருப்பதற்காக நாம்
பகிர்ந்துக�ொள்ளும் த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையால் உந்தப்படுகிற�ோம். இதன் மூலம், நாம்
புதிய மருந்துகளை உருவாக்குதல், உற்பத்தி செய்தல், சந்தைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில்
சிறப்பாக செயல்புரிந்து, தேவையிலிருக்கும் ந�ோயாளிகளுக்கு உயர்தரமான மருந்துகளை
அளித்துவருகிற�ோம்.
நமது லட்சியத்தை அடைவதற்காக, மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை ஆகிய நமது வழிகாட்டும்
க�ோட்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு வழியில் நமது மைய மதிப்பீடுகளின்படி வாழ்வதன் மூலம்
நாம் இன்றைய சந்தையிடத்தில் ஒரு ப�ோட்டிரீதியான சாதக நிலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள
வேண்டும் - இதுதான் Endo பாதை
பாதை.
நமது நற்பெயர் - ஒரு நிறுவனம் என்ற முறையில், தலைவர்கள் என்ற முறையில், தனிநபர்கள்
என்ற முறையில் - என்பது அறம் குறித்த நமது அணுகுமுறையைப் ப�ொறுத்தே இருக்கிறது.
இன்றைய இணக்கச் சூழ்நிலை மிகவும் வேகமாக மாறக்கூடியதாக உள்ளது மற்றும்
நன்னெறிக்கும் இணக்கத்திற்குமான நமது கடமைப்பாடு கட்டாயம் ஊசலாடாமலும்,
செயலூக்கத்துடனும், வியூகத்துடனும் இருக்கவேண்டும், ஏனென்றால் ஒழுங்குமுறை
வாரியங்களின் மற்றும் ப�ொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மேம்பட்டுக்கொண்டே உள்ளன.
நீங்கள் சரியான முடிவுகளை மேற்கொள்ள உதவும் வகையில் Endo-வின் நடத்தை நெறி
(“நமது நெறி”) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உறுதியான, அறவழியிலான முடிவெடுத்தல்தான்
நாம் த�ொழில் நடத்தும் முறையின் அடித்தளமாகும். மரியாதையுடனும், நம்பிக்கையுடனும்,
நேர்மையுடனும் செயல்படுவது நமது வியூகத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவையாகும் மற்றும்
நமது லட்சியத்தை அடைவதற்கு இன்றியமையாதவையாகும். நாம் நமது சுகாதார நல
வாடிக்கையாளர்கள், ந�ோயாளிகள், ஒழுங்குமுறையாளர்கள், பங்குதாரர்கள் ஆகிய�ோரின்
நம்பகத்தன்மையையும் நம்பிக்கையையும் பெற்றுக் காப்பாற்ற Endo பாதை உதவுகிறது.
ஒரு Endo ஊழியர் என்ற முறையில், நம் வாடிக்கையாளர்கள், நலம்பேணல் சமூகம்,
ந�ோயாளிகள், ஒழுங்குமுறையாளர்கள், பங்குதாரர்கள், நாம் பணிபுரியும், வாழும் இடத்திலுள்ள
சமூகங்கள் ஆகிய�ோரிடம் நமக்குள்ள அறப் ப�ொறுப்புகளை நாம் பேணுவதை உறுதி
செய்வதற்காக, நீங்கள் நமது நெறியை மீள்பார்வையிட்டு அதன் எல்லா அம்சங்களையும்
கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நமது நெறி நம் வழிகாட்டும் க�ொள்கைகளை மட்டுமின்றி
அறவழியிலான நடத்தை உள்ள நிறுவனம் என்ற நமது நற்பெயரைத் தக்கவைக்க உங்களுக்கு
இருக்கும் தனிப்பட்ட ப�ொறுப்புடைமையையும் பிரதிபலிக்கிறது.
உங்கள் உண்மையுள்ள,

Blaise Coleman
தலைவர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி
Endo International plc
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நமது நடத்தை நெறி

Endo-வின் தலைமை இணக்க
அதிகாரியிடமிருந்து ஒரு செய்தி
அன்புள்ள குழு உறுப்பினர்,
இன்றைய இணக்கச் சூழல், மாற்றங்கள் மிக்கதாக இருக்கிறது. ஒழுங்குமுறை அமைப்பினர், மக்கள்
ஆகிய�ோரின் எதிர்பார்ப்புகள் த�ொடர்ந்து அதிகரித்துவரும் இந்தச் சூழலில் தார்மீகம் மற்றும் இணக்கம்
த�ொடர்பான நமது அணுகுமுறையும் நிலையானதாக, முன்முயற்சி சார்ந்து மற்றும் வியூகம் சார்ந்து
இருக்கவேண்டும். நமது நற்பெயர் - ஒரு நிறுவனம் என்ற முறையில், தலைவர்கள் என்ற முறையில்,
தனிநபர்கள் என்ற முறையில் - என்பது அறம் குறித்த நமது அணுகுமுறையைப் ப�ொறுத்தே இருக்கிறது.
மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை ஆகிய வழிகாட்டுக் க�ோட்பாடுகளை நமது அன்றாட நடவடிக்கைகளில்
பின்பற்ற நமக்கு உதவும் வகையில் Endo-வின் நடத்தை நெறி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது நடத்தை
நெறியின் அடிப்படையில் தார்மீக ரீதியாக முடிவுகளை எடுப்பதுதான் நமது வெற்றிக்கு அடித்தளம். நமது
நிறுவனம் முழுவதிலும் விதி இணக்கம் மாறாத அணுகுமுறையை அது விளைவிக்கிறது.
ஒரு Endo ஊழியர், அதிகாரி, இயக்குநர் அல்லது முகவர் என்கிற வகையில் இதில் உங்களுக்கானது என்ன?
முதலாவதாக, தனிப்பட்ட முறையில் ப�ொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுங்கள். அது உங்கள் செயல்களும் முடிவுகளும்
நமது நடத்தை நெறிய�ோடும், உங்கள் பணிக்குப் ப�ொருந்தும் நிறுவனக் க�ொள்கைகள�ோடும் ஒத்துப்போகச்
செய்யும். இரண்டாவதாக, உங்கள் வேலையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் - குறிப்பாக குழுக்களுக்கு அல்லது
கூட்டுச் செயல்பாட்டுச் சூழல்களுக்கு தலைமை தாங்கும்போது அல்லது அவற்றில் பணியாற்றும்போது - தார்மீக
நடத்தை சார்ந்த கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்கி ஊக்கப்படுத்துங்கள். மூன்றாவதாக, சரியான செயலைச்
செய்வது த�ொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உரிய விதிகளை அறிந்துக�ொள்ளுங்கள் அல்லது
வழிகாட்டலை நாடுங்கள். இறுதியாக, நமது நடத்தை நெறி, மதிப்பீடுகள், அல்லது நிறுவனக் க�ொள்கைகளுக்கு
இசைவற்ற முறையில் ஏதேனும் நடந்திருக்கலாம் என்று உங்களுக்குத் தெரியவந்தால் - மரியாதை குன்றாத
வகையிலும் உரிய முறையிலும் - அதைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள்.
தார்மீகமான, இணக்கமுள்ள, நீடித்து நிற்கிற வகையில் நமது வியூகத் த�ொலைந�ோக்கையும் த�ொழில்
இலக்குகளையும் அடைய நமக்கு உதவக்கூடிய, நிறுவனம் முழுவதிலும் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஓர்
இணக்க திட்டத்தை நிலைநாட்டுவதே நமது துறையின் குறிக்கோள் ஆகும். த�ொழில் நடத்தையின் தெளிவான
விதிகளின் அடிப்படையிலும் பயிற்சி, கல்வி, த�ொடர்புறுத்தல் ஆகியவற்றைத் த�ொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன்
அடிப்படையிலும் திட்டத்தின் விளைபயனை மதிப்பிடவும் மேம்படுத்தவும் அதைக் கண்காணிப்பதன்
அடிப்படையிலும் நமது விதி இணக்கத் திட்டம் அமைந்திருக்கிறது. Endo ஒரு வெளிப்படையான
கலாச்சாரத்தில் பற்றுறுதி க�ொண்டிருக்கிறது. கவலை ஏற்படு்த்துகிற நிலைமைகளைப் பற்றி, ரகசியமாகவும்
பெயர்ச்சுட்டாநிலையிலும், பழிவாங்கப்படுவ�ோம் என்கிற அச்சமில்லாத வகையில் தெரிவிப்பதற்கு தெளிவான
வழிகளை அது க�ொண்டிருக்கின்றது.
நீங்கள் தெரிந்துக�ொண்டாக வேண்டிய ஒவ்வொரு க�ொள்கையும் அடங்கிய ஒரு விரிவான பட்டியலை
அளிக்கும் ந�ோக்கில் நமது நடத்தை நெறி உருவாக்கப்படவில்லை; மாறாக, இது உங்கள் தினசரி
நடவடிக்கைகளுக்கான தார்மீக திசைகாட்டியே ஆகும். நெறி மட்டுமின்றி, உங்களுக்கு உதவுவதற்குப் பல
ஆதாரங்களும் அத்துடன் வழிகாட்டும் கேள்வி-பதில்களும் இருக்கின்றன. நம்பிக்கைக்குரிய கூட்டாண்மைகள்
மற்றும் பரஸ்பர மரியாதை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தலைமைத்துவத்தையும், ஆதாரங்களையும், தீர்வு
காணுதல் ந�ோக்கினையும் அளிக்க நமது துறை பாடுபடுகிறது.
எழுத்துப்பூர்வமான நெறி அல்லது க�ொள்கை இருப்பதாலேயே சட்டம் அல்லது தார்மீக முடிவெடுத்தலுடன்
அது இணக்கத்துடன் இருக்கும் என்று உத்தரவாதமில்லை. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ச�ொந்த
ப�ொறுப்பு உண்டு. மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை ஆகியவற்றுடன் செயல்படுதல்: இது ஒவ்வொருவரின்
ப�ொறுப்பு. Endoவின் பாதையும்கூட.
உங்கள் உண்மையுள்ள,

Susan Williamson
மூத்த துணைத் தலைவர் மற்றும் தலைமை இணக்க அதிகாரி
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ப�ொருளடக்கம்
நமது நெறியைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்
6
ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கப்படுவது என்ன
7
நமது தலைவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுவது என்ன
உங்கள் தார்மீக திசைகாட்டியைப் பயன்படுத்துதலும்
வழிகாட்டலை நாடுதலும்
9
வழிகாட்டலை நாடுவதற்கான ஆதாரங்கள்
கவலைகளைத் தெரிவித்தல்
11
ஒரு கவலையை எழுப்புவது எப்படி
11
பெயர்ச்சுட்டாமையும் ரகசியக்காப்பும்
12 சாத்தியமுள்ள பிழைநடத்தை த�ொடர்பான புலனாய்வுகள்
12 பழிவாங்காமைக் க�ொள்கை
12 ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள்
12 Ethics Hotline
வும் சுகாதார நலச் சமூகமும்
Endoவும்
15 நல்ல இயக்க நடைமுறைகள்
16 	நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்பு, பணிச்செயல்பாடு, தரம்
ஆகியவற்றைக் கண்காணித்தல்
17 நமது தயாரிப்புகளை ஊக்கப்படுத்துதல்
18 	சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்களுடனும் சுதாதார நல
சேவை வழங்குநர்களுடனும் ஊடாடுதல்
19 அரசு ச�ோதனைகளும் க�ோரிக்கைகளும்

நமது வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள், அரசு அதிகாரிகள்
22 ப�ோட்டியும் ஏகப�ோகமும்
23 ஊழல் எதிர்ப்பும் லஞ்ச எதிர்ப்பும்
24 விலைநிர்ணய மற்றும் பில்லிங் விவரங்கள்
24 ப�ோட்டி சார்ந்த தகவலறிதல்
25 அரசியல் நடவடிக்கைகளும் அரசியல் நன்கொடைகளும்
26 வர்த்தக வரைமுறைகள்
நமது பணியிடமும் நமது சமூகங்களும்
29 நமது பணிச்சூழல்
30	
ஊழியர் பாதுகாப்பையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்தல்
31 சமூகத்துக்கு உறுதுணையாக நிற்றல்
நமது நிறுவனமும் நமது பங்குதாரர்களும்
34 நலன் முரண்பாடுகள்
35 உள் வர்த்தகம்
36	
அறிவுசார் ச�ொத்துகளும் ரகசியக்காப்புள்ள தகவல்களும்
37 ரகசியத்தன்மை
38 நிதி ரீதியான நேர்மை
39	
நிறுவன அமைப்புகளையும் ஆதாரங்களையும்
பயன்படுத்துதல்
39 நிறுவன பதிவுகளும் தகவல் மேலாண்மையும்
40	
நிறுவன விவகாரங்களும் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஊடக
உறவுகளும்
Endoவில்
வில் விதி இணக்கம்
42 நமது விதி இணக்கத் திட்டம்

Endo நடத்தை நெறி என்பது ஒரு வேலை ஒப்பந்தம் அல்ல. இநத நடத்தை நெறி உள்பட, தன் விதி இணக்கத் திட்டத்தின் எந்த அம்சத்தையும்
முன் அறிவிப்பின்றி மாற்றும் உரிமை Endoவுக்கு உள்ளது. இந்த நெறிமுறைகளுக்கும் ஒரு நிறுவனக் க�ொள்கைக்கும் இடையில் ஏதேனும் முரண்
இருந்தால், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள க�ொள்கையே தீர்மானமானதாகும்.
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நமது நெறியைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
நமது நிறுவனத்தின் நற்பெயர் மீது
நாம் ஒவ்வொருவருமே செல்வாக்கு
செலுத்துகிற�ோம். நேர்மையில்
நமக்கு உள்ள நற்பெயரை பேணவும்
வலுவூட்டவும் நமது நெறி உதவுகிறது.

நமது நெறியைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை ஆகியவற்றுடன்
செயல்பட நமக்கு உதவும் வகையில், ந�ோயாளிகள்,
சுகாதார நலச் சேவை வழங்குநர்கள், பணம்
கட்டுவ�ோர், சப்ளையர்கள், அரசு அதிகாரிகள்,
சுகாதார நலச் சமூகம், பங்குதாரர்கள்
ஆகிய�ோருடனும் பரஸ்பரமும் எவ்வாறு ஊடாடுவது
என்பதை Endoவின் நடத்தை நெறி வரையறுத்துக்
க�ொடுக்கிறது. Endoவுக்காக த�ொழில் நடத்தும்
ஒவ்வொரு நபருக்கும், Endoவின் எல்லா
இடங்களிலும் கூட்டு நிறுவனங்களிலும் துணை
நிறுவனங்களிலும் பணியாற்றுகிற எல்லோருக்கும்
இந்த நெறி ப�ொருந்துகிறது. சில நாடுகளில்
உள்ள உள்நாட்டுச் சட்டங்களின் காரணமாக,
இதன் சில அம்சங்கள், உள்ளூர் தேவைகளை
நிறைவேற்றும் ப�ொருட்டு க�ொள்கைகள் அல்லது
தரநிலைகளின் வழி கூடுதலான மாற்றங்களுடன்
இருக்கலாம். Endo தரநிலைகள் உள்ளூர்த்
தேவைப்பாடுகளிடமிருந்து மாறுபட்டவையாக
இருந்தால், எது உயர்ந்த தரநிலைய�ோ அதனையே
எப்போதும் பின்பற்றுங்கள்.

ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும்
எதிர்பார்க்கப்படுவது என்ன?
இந்த நெறிக்கு ஏற்ப செயல்படவேண்டியது நம்
ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட ப�ொறுப்பாகும்.
இந்த நெறி ஆவணத்தை பெற்றுக்கொண்டதாவும்
வாசித்ததாகவும் புரிந்துக�ொண்டதாகவும் அதன்
வழி நடப்போம் என்றும், எழுத்துபூர்வமாக
அல்லது மின்னணு ரீதியாக, எல்லா அதிகாரிகளும்
ஊழியர்களும் சான்றளிக்க வேண்டும். இந்த
நெறிக்கு உட்பட்ட ஒரு நபருக்கு சலுகை வேண்டும்
என்றால், அதற்கான க�ோரிக்கை நிறைவேற்றுகை
தலைமை விதி இணக்க அதிகாரியிடம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும்.
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ü Endo பாதை
• நமது நற்பெயரைக் காப்பதற்காக நேர்மை,
பாரபட்சமின்மை, நாணயம் ஆகியவற்றுடன்
செயல்படுதலும் தனிப்பட்ட முறையில்
ப�ொறுப்பேற்பதும்
• "எண்ணிக்கையைப் பெருக்குவதற்காக" அல்லது
ஒரு மேற்பார்வையாளரின் நிர்பந்தத்துக்கு
அடிபணிந்து ஒருப�ோதும் உங்கள் நாணயத்தில்
சமரசம் செய்துக�ொள்ளாமை
• சக ஊழியர்கள், அரசு அதிகாரிகள்,
த�ொழில் கூட்டாளர்கள், ப�ோட்டியாளர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள், ந�ோயாளிகள் ஆகிய�ோரை
மதித்தல்
• விதிகளை அறிவதும் பின்பற்றுவதும்
வழிகாட்டலை நாடுவதும்
• தார்மீக நடத்தை எதிர்பார்க்கப்படுகிற,
அங்கீகரிக்கப்படுகிற, மதிக்கப்படுகிற ஒரு
கலாச்சாரத்தைப் பேணுதல்
• இந்த நெறியின் மீறல் த�ொடர்பான தெரிந்த
அல்லது சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளைத்
தெரிவித்தல்
• புலனாய்வாளர்களுக்கு ஒத்துழைத்தல்
- எப்போதும் வெளிப்படையாகப் பேசி
உண்மையைச் ச�ொல்லுதல்
• சந்தேகத்துக்கிடமாக ஒரு விதிமீறல் நேரும்போது
அதை முழுமையாக நம்பி தெரிவிக்கும் அல்லது
சந்தேகத்துக்கிடமாக நடந்த ஒரு விதிமீறல்
த�ொடர்பான எந்த ஒரு புலனாய்விலும்
முழுமையாக நம்பி பங்கேற்கும் ஒரு ஊழியர்
மீது ஒரு பழிவாங்கல�ோ அச்சுறுத்தல�ோ
எந்த வடிவத்தில் ஏற்பட்டாலும் அவை
சகித்துக்கொள்ளப்படமாட்டாது

நமது தலைவர்களிடமிருந்து
எதிர்பார்க்கப்படுவது என்ன?
தலைவர் என்கிற முறையில், நீங்கள் ஒரு தார்மீக
முன்மாதிரியாக செயல்படுகிறீர்கள், மிக உயரிய
ஒரு தரநிலையைப் பேண வேண்டியவராகிறீர்கள்.
அதாவது, கேள்விக்கிடமாகும் நடத்தைகளை
முன்கூட்டியே இனம்காணுதல், பிரச்சினைகளை
நிகழும் முன்பே தடுத்தல், உங்கள் அறிக்கைகள்
மூலம் சரியான த�ொனியை அமைத்தல், இவற்றை
நிறுவனம் முழுமையும் செய்தல். உங்கள் நிர்வாக
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் ஒப்பந்தக்காரர்கள்
அல்லது முகவர்கள் நெறியைப் பின்பற்றுவதை
உறுதிசெய்ய, சாத்தியமான அளவுக்கான
முயற்சிகளை எடுக்கும் ப�ொறுப்பும் உங்களுக்கு
உள்ளது.

ü Endo பாதை
• நாணயத்தன்மை, தார்மீகம், விதி இணக்கம்,
கலந்து பணிபுரிதல், தரம், ந�ோயாளிகளின்
பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கப்படும்
நடத்தைகளாகக் கருதும் ஒரு கலாச்சாரத்தை
வளர்த்திடுங்கள்
• உங்கள் குழுக்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள், நமது
நெறி, நமது த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை, மைய
மதிப்பீடுகள், மற்றும் நிறுவனக் க�ொள்கைகள்
அத்துடன் தார்மீக மற்றும் விதி இணக்கப்
பயிற்சியை உரிய நேரத்திற்குள் நிறைவு
செய்தல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை
வலியுறுத்துங்கள்
• விதி இணக்க தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர்கள�ோடு
கூடிச் செயல்படுங்கள்
• விற்பனையாளர்களும் ஆல�ோசகர்களும்
இந்த நெறிக்கு இணங்கச் செயல்படுகிறார்கள்
என்பதை உறுதிப்படுத்த சாத்தியமான அளவுக்கு
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்
• பிரச்சினைகள் குறித்து கவனம் எழுப்புதலின்
ப�ொருத்தப்பாட்டை எப்போதும்
வலியுறுத்துவதன் வழியாக தார்மீக மற்றும்
விதி இணக்கப் பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல்
முனைப்புடன் தடுங்கள், அவை ஏற்பட்டால்
எதிர்வினையாற்றுங்கள்
• மனிதவளத் துறை, விதி இணக்கத்
தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர்கள், சட்டம்
குறித்த த�ொடர்பாளர்கள் ஆகிய�ோருடன்
கலந்தால�ோசித்து ப�ொருத்தமான ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளை எடுங்கள்
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உங்கள் தார்மீக
திசைகாட்டியைப்
பயன்படுத்துதலும்
வழிகாட்டலை
நாடுதலும்
சரியான செயல் ப�ோக்கு என்பது எப்போதுமே
வெளிப்படையாகத் தெரிந்துவிடாது. நற்பெயர்கள்
அன்றாடம் மேற்கொள்ளும் முடிவுகள் மூலமாகவே
பராமரிக்கப்பட்டுக் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.

உங்கள் தார்மீக திசைகாட்டியைப்
பயன்படுத்துதலும் வழிகாட்டலை
நாடுதலும்
உங்கள் ப�ொறுப்புக்குப் ப�ொருந்தும்
க�ொள்கைகளைப் புரிந்துக�ொண்டு பின்பற்றுவதற்கு
நமது நடத்தை நெறி ஒரு மாற்று அல்ல. நெறி
ஆவணம் எல்லாவிதமான புதிய சூழ்நிலைகளையும்
முன்னறிய முடியாது என்றாலும், அது ஒரு
தார்மீக திசைகாட்டியாக இருக்கமுடியும்,
இருக்க வேண்டும். ஒரு புதிய நடவடிக்கையை
எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம்
எழுந்தால், பின்வரும் கேள்விகளை உங்களிடம்
கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்:

உங்களிடம் இன்னமும் கேள்விகள் இருந்தால்,
எப்போதும் கூடுதல் வழிகாட்டுதலை நாடுங்கள்.
கடினமான தார்மீக முடிவை எதிர்கொள்கிற
விஷயத்தில் நீங்கள் தனிமையில் இல்லை.
மேற்கண்ட எந்த ஒரு கேள்விக்கும் உங்களது
பதில் "இல்லை" என்றால், அதைச் செய்யாதீர்கள்.
ஒரு த�ொழில் குறிக்கோளை அடைவதற்காக
நமது நடத்தை நெறியை அலட்சியப்படுத்துவது
ஒருப�ோதும் அனுமதிக்கப்படாது.

• இது சட்டபூர்வமானதா?

வழிகாட்டலை நாடுவதற்கான
ஆதாரங்கள்

• இது தார்மீகமானதா, நமது மைய
மதிப்பீடுகள�ோடு ஒத்துப்போகிறதா?
• இது நமது நடத்தை நெறிய�ோடு
ஒத்துப்போகிறதா?
• நான் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும்
இருக்கிறேனா?
• நேர்மையில் நமக்கு இருக்கும் நற்பெயருக்குச்
சாதகமாகத்தான் இது இருக்குமா?
• இது குறித்து செய்தி வெளியிடப்பட்டால் அல்லது
நான் மதிக்கும் ஒருவருக்கு தெரியவந்தால்,
என்னால் சங்கடமில்லாமல் இருக்கமுடியுமா?

• உங்கள் மேலாளர்
• த�ொழில் பிரிவின் விதி இணக்கத் தலைமைப்
ப�ொறுப்பாளர்
• த�ொழில்நிறுவன விதி இணக்கம் மற்றும் த�ொழில்
நடைமுறைகள் துறை
• மனிதவளத் துறை
• சட்டத் துறை
• Ethics Hotline

முன்வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு த�ொழில் திட்டமானது நிறுவனக் க�ொள்கையுடன்
இசைந்திருக்கிறதா என்பதில் எனக்கு கேள்விகள் இருக்கின்றன. அதே சமயம் எனக்கு
என் வேலையைச் செய்யத் தெரியாது என்று எனது மேலாளர் நினைத்துக்கொள்வார�ோ
என்று நான் கவலைப்படுகிறேன். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
ஊழியர்கள் கேள்விகள் எழுப்புவதை Endo ஊக்குவிக்கிறது, அவர்கள் கேள்விகள்
எழுப்ப வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. ஒவ்வொருவரும் கேள்வி கேட்கத் தயங்காத
நிலை உள்ள பணிச் சூழலை வளர்க்க வேண்டும் என்றும் கேள்வி எழுந்தால் அதற்காக
ஊழியர்கள் நாடத்தக்க முதல் நபராக இருக்கவேண்டும் என்றும் மேளாளர்கள்
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். உங்களுடைய த�ொழில் விதி இணக்கத் தலைமைப்
ப�ொறுப்பாளர், மனிதவள அல்லது சட்டம் குறித்த த�ொடர்பாளர் ஆகிய�ோரும்
உங்களுக்கு வழிகாட்டும் நிலையில் இருப்பார்கள். நீங்கள் Endoவின் Ethics Hotline
மூலமாகவும் உங்கள் பிரச்சினையைப் பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்க
வேண்டும் என்றால், நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்பது உங்கள் ப�ொறுப்பும் Endoவின்
எதிர்பார்ப்பும் ஆகும்.
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கவலைகளைத்
தெரிவித்தல்
நேர்மை குறித்து கேள்வி எழுப்புவது நமது
நிறுவனத்தையும் நமது நற்பெயரையும்
பாதுகாக்கிறது.

கவலைகளைத் தெரிவித்தல்
நமது நடத்தை நெறி ஆவணத்தில்
கூறப்பட்டுள்ள தரநிலைகளைப் பூர்த்தி
செய்வதில் நமக்கு உதவுவதில் நீங்கள் முக்கிய
பங்காற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு பிரச்சினையை
எழுப்பும்போது, அந்த விவகாரத்தை நாங்கள்
ஆராய்ந்து, தேவைப்பட்டால் உரிய நேரத்தில்
தகுந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு,
திருத்தங்களைச் செய்யமுடியும். ப�ொருத்தமற்ற
நடத்தை ஒன்றை நீங்கள் கவனித்தாலா
அல்லது அப்படிய�ொன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம்
என்று உங்களுக்கு தெரியவந்தால், உங்கள்
கவலைகளைத் தெரிவிக்கும் கடப்பாடு உங்களுக்கு
இருக்கிறது. தெரிவிக்கப்பட்ட கவலைகளைக்
கையாள்வதற்கான நடைமுறைகளை Endo
ஏற்கனவே நிலைநாட்டியிருக்கிறது.

ü Endo பாதை
• சட்டம், நிறுவனக் க�ொள்கைகள் அல்லது நமது
நடத்தை நெறியை மீறப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகம்
எழுந்தால் உடனடியாக கவலை எழுப்புங்கள்
• "திறந்த வாசல்" க�ொள்கையை வளர்த்தெடுங்கள்,
கவலைகளை எழுப்பவும் தெரிவிக்கவும் பல்வேறு
வழிகள் இருப்பது குறித்த விழிப்புணர்வைப்
பராமரியுங்கள்
• நீங்கள் வெளிப்படுத்திய கவலை குறித்து தீர்வு
ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை என்றால், வேறு ஒரு
வழி மூலம் அதை எழுப்புங்கள்
• Endo நடத்தும் புலனாய்வுகளில்
முழுமையாக ஒத்துழையுங்கள், எப்போதும்
வெளிப்படையாகவும் நேர்மையாகவும் இருங்கள்

ஒரு கவலையை எழுப்புவது எப்படி
கவலைகளை எழுப்புவதற்கு Endo பல வழிகளை
அளிக்கிறது. உங்களுக்கு மிகவும் செளகரியமான
வழி எதுவ�ோ அந்த வழியை நீங்கள் பயன்படுத்த
வேண்டும். ப�ொதுவாக, ஒரு பிரச்சினையை
கையாள்வதில் உங்கள் மேற்பார்வையாளர�ோ
மேலாளர�ோதான் சிறந்த நிலையில் இருக்கலாம்.
ஆனால், இந்த ஒன்று மட்டுமே உங்களுக்கு உள்ள
வாய்ப்பு அல்ல. ஒரு கவலையைத் தெரிவிக்க
பின்வரும் வழிகள் உங்களுக்கு சாத்தியமாகலாம்:
• நேரடி மேலாளர்கள் அல்லது முதுநிலை
மேலாளர்கள்
• த�ொழில் விதி இணக்க தலைமைப்
ப�ொறுப்பாளர்கள்
• த�ொழில்நிறுவன விதி இணக்கம் மற்றும் த�ொழில்
நடைமுறைகள் துறை
• நிறுவன சட்டத் த�ொடர்பாளர்கள்
• நிறுவன மனிதவளத் துறை தலைமைப்
ப�ொறுப்பாளர்கள்

எந்த நேரத்திலும் த�ொலைபேசி அல்லது இணையம்
வழியாக தகவல்களைத் தெரிவிக்க உதவும் Ethics
Hotline-ஐயும் Endo அமைத்திருக்கிறது. நீங்கள்
தெரிவிக்கும் எல்லா தகவல்களுக்கும், அவை
த�ொலைபேசி வழியாகவ�ோ, ஆன்லைன் வழியாகவ�ோ
இருந்தாலும், அதற்கு ஒரு குறிப்புதவி எண்
வழங்கப்படும். அந்த ஹாட்லைனை நீங்கள் முதலில்
எப்படிப் பயன்படுத்தினீர்கள் என்பதைப் பற்றிக்
கவலைப்படாமல், த�ொலைபேசி அல்லது இணையம்
வழியாக www.endo.ethicspoint.com -இல் அந்த
குறிப்புதவி எண்ணைப் பயன்படுத்தி மேலதிக
விவரங்களை தரலாம் அல்லது ஒரு புலனாய்வின்
நிலவரத்தை அறியலாம். புலனாய்வுகளுக்கு
நேரம் பிடிக்கும் என்பதையும் தகவல்களைப்
பகிர்ந்துக�ொள்வது கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்டது
என்பதையும் நீங்கள் கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.

பெயர்ச்சுட்டாமையும் ரகசியக்காப்பும்
உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் அனுமதிக்கும் இடங்களில்,
நீங்கள் Ethics Hotline-ஐப் பயன்படுத்தி, உங்கள்
பெயர் அடையாளத்தைப் குறிப்பிடாமலே தெரிந்த
அல்லது சந்தேகத்துக்கிடமான பிரச்சினைகள்
குறித்து தெரிவிக்கலாம் அல்லது ஒரு கேள்வி
கேட்கலாம். பெயர் தெரிவிக்காமல் தகவல்
தெரிவிப்பதை சில நாடுகள் தடைசெய்கின்றன
அல்லது தவிர்க்கும்படி வலியுறுத்துகின்றன அல்லது
எத்தகைய தகவல் வகைகளை தெரிவிக்கமுடியும்
என்பதில் கட்டுப்பாடு விதிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட
நாடுகள் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் Ethics Hotlineஐப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், ஏதேனும்
குறிப்பான தெரிவிப்பு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால்
அது குறித்து உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படும்.
Endo ஊழியர்களைக் க�ொண்டுள்ள ஒவ்வொரு
நாட்டுக்குமான கட்டணமில்லா சர்வதேச
த�ொலைபேசி எண்கள் www.endo.ethicspoint.com
இல் கிடைக்கும்.
நீங்கள் தெரிவிக்கும் தகவல் எவ்வளவு முடியும�ோ
அவ்வளவு ரகசியமாகக் கையாளப்படும்.
உங்கள் கேள்விக்கு பதில் அளிக்க அல்லது
இந்த விவகாரத்தை புலனாய்வு செய்ய யாருக்கு
இதைப் பற்றித் தெரிந்துக�ொள்ளத்தேவை
இருக்கிறத�ோ அவர்களுடன் மட்டுமே நீங்கள்
தெரிவித்த தகவல்கள் பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படும்.
நீங்கள் உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளத்
தேர்ந்தெடுத்தால், அந்த விஷயத்தை
பாரபட்சமில்லாமல் புலனாய்வு செய்யவேண்டிய
கடமையை நிறைவேற்றும் அதே நேரத்தில் உங்கள்
அடையாளம் ரகசியமாக வைக்கப்படுவதற்கும்
சாத்தியமான அளவுக்கு ஒவ்வொரு
முயற்சியையும் Endo எடுக்கும். சில நேர்வுகளில்,
உங்கள் அடையாளம் தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில்,
அதை வெளிப்படுத்தும் நிலை Endoவுக்கு
ஏற்படலாம்.
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சாத்தியமுள்ள பிழைநடத்தை
த�ொடர்பான புலனாய்வுகள்
தவறான நடத்தை என்று குற்றம்சாட்டப்படும்போது
அதை Endo மிகவும் தீவிரமாக கணக்கில்
எடுத்துக்கொள்வதுடன், எந்தச் சட்டமும் நிறுவனக்
க�ொள்கையும் அல்லது நமது நடத்தை நெறியின்
அம்சமும் மீறப்பட்டிருக்கிறதா என்பதைத்
தீர்மானிக்க அவற்றின்மீது புலனாய்வு நடத்தும்.

பழிவாங்காமைக் க�ொள்கை
ஒரு விதிமீறல் நேர்ந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும்போது
அதை முழுமையாக நம்பி தெரிவிக்கிற அல்லது
விதிமீறல் என சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வு
த�ொடர்பான எந்த ஒரு புலனாய்விலும் முழுமையாக
நம்பி பங்கேற்கிற ஒரு ஊழியர் மீது பழிவாங்கல�ோ
அச்சுறுத்தல�ோ எந்த வடிவத்தில் ஏற்பட்டாலும்
அவை சகித்துக்கொள்ளப்படாது. பழிவாங்கல்
அல்லது அச்சுறுத்தலில் இறங்கும் ஊழியர்கள் மீது
ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது
பணிநீக்கம் உள்ளிட்டது வரை செல்லக்கூடும்.

ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள்
இந்த நெறி, நிறுவனக் க�ொள்கைகள், அல்லது
உரிய சட்டங்களை மீறும் எந்த ஊழியரும்
Ethics Hotline
ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகக்கூடும்.
அது பணீநீக்கம் வரை செல்லக்கூடும்.
பிழைநடத்தையில் பின்வருவன
ஒரு கவலையைத் தெரிவிக்க
அடங்கலாம்: இந்த நெறி மற்றும் நிறுவனக்
அல்லது கட்டணமில்லா சர்வதேச
க�ொள்கைகளை மீறுதல், அறியப்பட்ட
எண்களின் விவரம் பெற
அல்லது உருவாகச் சாத்தியமுள்ளதென
www.endo.ethicspoint.com-க்குச்
அறியப்பட்ட பிரச்சினைகளைத்
செல்லுங்கள்
தெரிவிக்காமலை, புலனாய்வுக்கு
ஒத்துழைக்காமை, சாத்தியமுள்ள ஒரு
பிரச்சினை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய அல்லது
புலனாய்வின்போது தகவல் அளித்த ஒரு ஊழியரை
அச்சுறுத்துதல் அல்லது பழிவாங்குதல்.

தெரிந்தே ஒரு ப�ொய்யான குற்றச்சாட்டைச்
செய்கிற, நிறுவனத்தைப் பற்றி ப�ொய்யான
தகவலை அளிக்கிற, அல்லது முறையின்றி
செயல்பட்ட யார் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை
எடுக்கும் உரிமை Endoவுக்கு உள்ளது.

எனக்குக் கீழ் பணிபுரியும் ஒருவர் சாத்தியமுள்ள ஒரு பிரச்சினை குறித்துப் பேச
வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அவரை நான் எப்படி அணுகுவது?
உங்கள் எதிர்வினை மிகமிக முக்கியமானது. உரிய ஒர் இடத்தில்,
ஏற்படச் சாத்தியமுள்ள அந்தப் பிரச்சினை குறித்து ப�ோதுமான நேரம்
ஒதுக்கி, கலந்துரையாடுங்கள். முடிந்த வரை செவிமடுத்துக் கேளுங்கள்,
தற்காத்துக்கொள்ள முனையாதீர்கள். உடனடியாக ஒரு பதிலை தந்தாக
வேண்டும் என்கிற அவசியம் உங்களுக்கு இருப்பதாக நினைக்கக் கூடாது.
பிழைநடத்தையை மிகவும் தீவிரமான பிரச்சினையாகவே நிறுவனம்
எடுத்துக்கொள்கிறது என்று அவரிடம் உறுதிப்பட கூறுங்கள். சாத்தியமுள்ள
கவலையைப் ப�ொறுத்து, நீங்கள் மனிதவளத் துறை, உங்கள் மேலாளர்கள்,
நிறுவன விதி இணக்க தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர் அல்லது சட்டம் குறித்த
த�ொடர்பாளரை நீங்கள் ஈடுபடுத்த வேண்டியிருக்கலாம். பிரச்சினையை
முன்வைகும் ஓர் ஊழியரை மரியாதைய�ோடு நடத்துங்கள், எந்த விதத்திலும்
அந்த ஊழியரை பழிவாங்காதீர்கள் அல்லது அச்சுறுத்தாதீர்கள்.
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Endoவும் சுகாதார
நலச் சமூகமும்

நேர்மையுடன் செயல்படும் நம்பகமான
கூட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து
பாதுகாப்பான, செயல்திறமுள்ள,
உயர்தரமான தயாரிப்புகளையே
ந�ோயாளிகள், சுகாதார நல
சேவை வழங்குநர்கள், சுகாதார
நல ஒழுங்குமுறையாளர்கள்
ஆகிய�ோர் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

Endoவும் சுகாதார நலச்
சமூகமும்
சுகாதார நலச் சமூகத்தின் உறுப்பினர்களான
ந�ோயாளிகள், ந�ோயாளிக்குழுக்கள், சுகாதார
நலச் சேவை வழங்குநர்கள், சுகாதார நல
ஒழுங்குமுறையாளர்கள் ஆகிய�ோருடனான
உறவுகளில் நாம் ப�ொறுப்பாகவும்
சட்டபூர்வமாகவும் நேர்மையுடனும்
இயங்குகிற�ோம். நமது தயாரிப்புகள் மீதான
நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்துவதற்கும் நமது
த�ொலைந�ோக்கு மற்றும் குறிக்கோளை
அடைவதற்கும் இந்த க�ோட்பாடுகளை நமது
அன்றாட நடவடிக்கைகளில் பின்பற்றி நடப்பது
மிகமுக்கியமாகும்.

ü Endo பாதை
• எப்போதும் ந�ோயாளிகளுக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்து நமது ஆராய்ச்சி, உருவாக்கம், உற்பத்தி,
விநிய�ோக நடவடிக்கைகள் ஆகிய அனைத்திலும்
சிறந்த இயக்க மற்றும் தரக் க�ோட்பாடுகளை
மேற்கொள்ளுங்கள்
• சுகாதார நலச் சேவை வழங்குநர்கள்,
ந�ோயாளிகள், ப�ொதுமக்கள் ஆகிய�ோருடன்
பாரபட்சமற்ற, சமநிலையான முறையில்
த�ொடர்புறுத்துங்கள்
• நமது தயாரிப்புகள் குறித்து முன்னீடு
செய்யும்போதும் தகவல்களை அளிக்கும்போதும்
தார்மீகமான முறையிலும் உரிய சட்டங்களுக்கும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கும் ஏற்ற வகையிலும்
சுகாதார நலச் சேவை வழங்குநர்களுடன்
ஊடாடுங்கள்
• நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்பு,
பணிச்செயல்பாடு, தரம் ஆகியவற்றைத்
த�ொடர்ந்து கண்காணியுங்கள்
• நமபகத்தன்மையையும் கூட்டாண்மையையும்
உருவாக்கும் வகையில் எப்போதுமே
உண்மையான மற்றும் முழுமையான
தகவல்களை அளித்து வெளிப்படைத்தன்மையை
முன்னெடுங்கள், சுகாதார நல
ஒழுங்குமுறையாளர்களுக்கு ஒத்துழையுங்கள்
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நல்ல இயக்க நடைமுறைகள்
ந�ோயாளிகளின் பாதுகாப்புக்கும் நமது வெற்றிக்கும்
நமது தயாரிப்புகளின் தரத்தை பேணுவது
மிகமுக்கியமாகும். ந�ோயாளிகளும் சுதாதார
நலச் சமூகமும் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது
தரத்தையே. நமது த�ொழில் செயல்பாடுகளில் தரக்
க�ோட்பாடுகளை உள்ளீடாக்குவதன் மூலமாகவும்
உரிய சட்டங்களுக்கும் நடைமுறைகளுக்கும் ஏற்ப
நடப்பதன் மூலமாகவும் இந்த எதிர்பார்ப்புகளை
நாம் பூர்த்திசெய்கிற�ோம். நமது த�ொழில் பிரிவுகள்
அனைத்து இடங்களிலும் த�ொடர்ச்சியான தர
மற்றும் நிகழ்முறை மேம்பாட்டைப் பின்பற்றுவதில்
Endo பற்றுறுதி க�ொண்டிருக்கிறது.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ப�ொருள்களை கையாள்வதில்,
சேமித்துவைப்பதில், இடம் மாற்றுவதில் குறிப்பான
விதிகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் ப�ொருந்துகின்றன.
இந்தத் தேவைப்பாடுகளுக்கும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
ப�ொருள்கள் த�ொடர்பான நமது க�ொள்கைகள்,
நடைமுறைகள் ஆகியவற்றுக்கும் நாம்
விதிவிலக்கின்றி முழுமையாக இணங்க வேண்டும்.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ப�ொருள்கள் முறையற்ற
வகையில் கையாளப்படுகின்றன, இடம் மாற்றம்
செய்யப்படுகின்றன, த�ொலைந்துப�ோயுள்ளன
அல்லது திசைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன
என்பதாக உங்களுக்கு ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தால்
அல்லது சந்தேகம் எழுந்தால், நீங்கள் உடனடியாக
அதை உங்கள் மேலாளருக்கோ Ethics Hotlineக்கோ
தெரிவிக்க வேண்டும்.

ü Endo பாதை
• உயர் தரமான தயாரிப்புகளை அளிப்பதில்
நமக்கு உள்ள தரநிலைகளை வரையறுக்கும்
க�ொள்கைகளையும் நடைமுறைகளையும்
எழுத்துபூர்வமாக ஒவ்வொரு த�ொழில் பிரிவிலும்
வைத்திருங்கள்
• உரிய நேரத்தில் பயிற்சியை நிறைவு செய்யுங்கள்
• பதிவுகளைத் துல்லியமாகவும் முழுமையாகவும்
வைத்திருங்கள், வாடிக்கையாகத் தணிக்கைகளை
நடத்துங்கள்
• நமது தயாரிப்புகளின் தரத்தின்மீது தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய நடைமுறைகளை
இனம்காண்பதிலும் தடுப்பதிலும் முழு முயற்சி
எடுங்கள்
• விதி இணக்கம் மீறப்பட்டிருப்பதாகச் சந்தேகம்
எழுந்தால் அந்த நேர்வுகளைத் தெரிவியுங்கள்
• த�ொடர்ச்சியான நிகழ்முறை மேம்பாட்டை
முன்னீடு செய்யுங்கள்

நமது தயாரிப்புகள் திசைமாற்றி அனுப்பபட்டுள்ளன
அல்லது திருடுப�ோயிருக்கின்றன என்று சந்தேகம்
எழுந்தால் அதை தெரிவிக்காமல் இருப்பது இந்த
நெறியை மீறுவதாகும். இதனால் ஓர் ஊழியர் மீது
ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். பணிநீக்கம்
வரை அதில் அடங்கும்.

நாம் நேரத்திட்டத்தில் பின்தங்கியுள்ளோம், உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்
நிர்பந்தத்தில் உள்ளோம். நமது உற்பத்திப் படிகளில் சிலவற்றை லேசாக
மாற்றி வேலைகளை விரைவுபடுத்தலாமா?
நமது உற்பத்தி நிகழ்முறைகளை த�ொடர்ச்சியாக மேம்படுத்த நாம்
பாடுபடுகிற�ோம் என்றாலும் தரத்தின்மீதான நமது பற்றுறுதியே மிகவும்
பிரதானமானது. ஒரு உற்பத்தி நிகழ்முறையில் ஒரு மாற்றத்தைப் பற்றி
ய�ோசிக்கும்போது எப்போதும் தரத்திற்கான நமது தரநிலைகளையும் ஒப்புதல்
நிகழ்முறைகளையும் பின்பற்றுங்கள். உங்கள் சாத்தியமான நிகழ்முறை
மேம்பாடு நடைமுறைச் சாத்தியமானதா என்பது பற்றியும் தரத்திற்கான
நமது தரநிலைகளுடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பது பற்றியும் உங்கள்
மேலாளர்களுடனும் தலத்தின் தரத் தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர்களுடனும்
கலந்துரையாடுங்கள்.
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நமது தயாரிப்புகளின்
பாதுகாப்புத்தன்மை,
பணிச்செயல்பாடு, தரம்
ஆகியவற்றைக் கண்காணித்தல்
ந�ோயாளிகளின் உடல்நலமும் பாதுகாப்புமே
நமது முதல் முன்னுரிமைகள். நமது
தயாரிப்புகளின் தரத்தை பேணுவதும் அவற்றின்
பணிச்செயல்பாட்டை த�ொடர்ச்சியாக
கண்காணித்து வருவதும் ந�ோயாளிகளின்
பாதுகாப்பை பேணுவதில் அதிமுக்கியமானவை.
நமது தயாரிப்புகள் த�ொடர்புடைய பாதகமான
நிகழ்வுகளையும் தரம்சார்ந்த புகார்களையும்
கண்டறிந்து தெரிவிக்கவேண்டியது நமது
ப�ொறுப்பாகும். இவற்றில் விரும்பத்தகாத
பக்கவிளைவுகள், ட�ோஸ் அளவு பிழைகள்,
தவறாக பயன்படுத்துதல், இயக்கக்கோளாறுகள்,
ஒரு தயாரிப்பின் பணிச்செயல்பாடு அல்லது
விளைதிறன் பற்றிய கவலைகள் ஆகியவை
அடங்கும்.
பல்வேறு த�ொழில்துறைகளில் Endo
இயங்குகிறது. அதன் காலத் திட்ட மற்றும்
தெரிவிப்பு நடைமுறைகளும் அதற்கேற்ப
மாறுபடுகின்றன. நாம் உரிய கால
இடைவெளிகளில் மீள்பார்வையிடுகிற�ோம்,
பாதுகாப்புத் தகவல்களைப் பகுத்தாய்கிற�ோம்,
நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்புத்தன்மையை
மேம்படுத்த எப்போதும் ப�ொறுப்பான மற்றும்
தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்கிற�ோம்.

ü Endo பாதை
• எந்த Endo தயாரிப்பு குறித்தும் நீங்கள்
அறியவரும் எல்லா பாதகமான நிகழ்வுகள்,
புகார்கள் குறித்தும் தெரிவியுங்கள்
• உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள, உங்கள் த�ொழில்
பிரிவில் பாதுகாப்பு தகவல்களைத் தெரிவிக்கத்
தரப்படுத்தப்பட்ட வழிகாட்டுக் குறிப்புகளைப்
பின்பற்றுங்கள்
• நிறுவனக் க�ொள்கை க�ோருவதற்கேற்ப,
எந்த பாதுகாப்பு பிரச்சினையாவது அல்லது
சம்பவமாவது நிகழ சாத்தியம் இருந்தால் உங்கள்
த�ொழில் பிரிவுக்கு உடனடியாக அறிவிக்கை
செய்யவும்
• பாதகமான ஒரு நிகழ்வு ஏற்பட்டிருக்கிறதா
அல்லது ஒரு சம்பவம் தெரிவிப்பதற்கு
தகுதியானதுதானா என்பதில் உங்களுக்கு
குழப்பம் இருந்தால், வரையறுக்கப்பட்ட
வழிகளின் மூலம் அதை தெரிவியுங்கள், நமது
நிபுணர்கள் அது குறித்து முடிவெடுக்க விடுங்கள்

நான் ஒரு பயணத்தில் இருக்கும்போது, என்னுடைய சக பயணி ஒருவர் நமது தயாரிப்புகளில்
ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டப�ோது வாந்தி வருவதுப�ோல உணர்ந்ததாக என்னிடம் கூறினார். இந்த
உரையாடலை நான் தெரிவிக்கவேண்டுமா?
ஆம். நமது தயாரிப்பு ஒரு பாதகமான நிகழ்வை ஏற்படுத்தியிருக்காது என்றாலும், அது ப�ோன்ற
விஷயங்களைக் கண்டறியும் தகுதியும் ப�ொறுப்பும் உள்ளவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்,
அவர்கள்தான் அந்த முடிவை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த உரையாடலை முறையான
மீள்பார்வைக்காகவும் பகுப்பாய்வுக்காகவும் தெரிவியுங்கள். இது எந்த சாத்தியமான தெரிவிப்புத்
தேவைப்பாடுகளும் பூர்த்தி செய்யப்படவும் ந�ோயாளிகளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பில்
நமக்குள்ள பற்றுறுதியை நாம் நிறைவேற்றவும் உதவும்.
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நமது தயாரிப்புகளுக்கான
முன்னீடுகள்
ந�ோயாளிகளின் தேவைகளின் அடிப்படையிலும்
ஒவ்வொரு தயாரிப்பின் தகுதிகளின்
அடிப்படையிலும் நமது தயாரிப்புகளை
வெளிப்படையான, சட்டப்படியான மற்றும்
துல்லியமான முறையில் முன்னீடு செய்வதில் Endo
பற்றுறுதி க�ொண்டிருக்கிறது.
சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்களுடனான
நமது ஊடாடல்கள், நமது தயாரிப்புகளைப்
பற்றி அவர்களுக்குக் கல்வி புகட்டுதல்,
ந�ோயாளிகளின் பராமரிப்பு மேம்பாடு
அடையும் வகையில் அவர்களது மருத்துவக்
கல்விம் பயிற்சி சார்ந்த தேவைப்பாடுகளுக்கும்
உறுதுணையாக இருத்தல் ஆகியவற்றின் மீது
குவிமையம் க�ொண்டிருக்க வேண்டும். தங்கள்
ந�ோயாளிகளுக்கு நமது தயாரிப்புகள் எவ்வளவு
சிறப்பாக பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்பது
குறித்து சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள்
விவரமறிந்த மற்றும் சுயேச்சையான முடிவுகளை
எடுக்க உதவும் உண்மையான, தார்மீகம் சார்ந்த
த�ொடர்புறுத்தல்களை நாம் ஊக்குவிக்கிற�ோம்.
Endo தயாரிப்புகளைப் பற்றி தகவல்களை அளித்து
கல்வி புகட்ட மிகச்சிறந்த இடம் அல்லது உடல்நலப்
பராமரிப்பாளரின் அலுவலகம், மருத்துவமனை
அல்லது பிற சிகிச்சையகச் சூழல் ஆகும்.
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில், இந்த இடங்களுக்கு
வெளியே குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களைப் பற்றி
கலந்துரையாடுவதற்கான அனுமதியை உள்ளூர்
சட்டம�ோ த�ொழில்துறை நெறிகள�ோ வழங்கலாம்.
எப்போதும் உங்கள் த�ொழில் பிரிவுக்குப்
ப�ொருத்தமான நிறுவனக் க�ொள்கையையே
பின்பற்றுங்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள்
இருந்தால், உங்கள் த�ொழில் பிரிவின் விதி
இணக்கத் தலைவரைத் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்
அல்லது நிறுவன விதி இணக்க மற்றும் த�ொழில்
நடைமுறைகள் துறையைத் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்.

ü Endo பாதை
• உரிய துறையினரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட
முன்னீட்டுப் ப�ொருள்களையும்
த�ொடர்புறுத்தல்களையும் மட்டுமே
பயன்படுத்துங்கள். அவை லேபிள் மீது
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும், துல்லியமாக,
சரியாக, ப�ொருந்தும் சட்டம், ஒழுங்குமுறை
மற்றும் உள்ளூர் தரநிலைகளுக்கு
இசைந்தவையாக இருக்கவேண்டும்
• ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட லேபிளிங் மற்றும்
அதிகாரமளிப்புக்கு அப்பால் எந்த தயாரிப்பின்
பயனையும் முன்னீடு செய்யாதீர்கள்
• முன்னீட்டுப் ப�ொருள்கள் முன்னதாக ஒப்புதல்
பெற்றவையாகவும், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட
லேபிளிங் தகவல�ோடு இசைந்தவையாகவும்
ப�ொருந்தும் வகையில் அறிவியல் சான்றுகளால்
ஆதரிக்கப்படுபவையாகவும் இருக்க வேண்டும்
• எல்லா பாதுகாப்புத் தகவல்களின்
விவரச்சுருக்கத்தையும் அளித்து நமது
தயாரிப்புகளைப் பற்றிய முழுச் சித்திரத்தை
அளிப்பதன் மூலம் பாரபட்சமற்ற சமநிலையை
அளியுங்கள்
• ப�ோட்டி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளைப்
பற்றித் தவறாகச் சித்தரிக்காதீர்கள், நியாயமற்ற
கருத்துகளைச் ச�ொல்லாதீர்கள்

நமது லேபிளில் குறிப்பிடப்பபட்டிருக்கும் உடல்நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படாத ந�ோயாளிகளிடம்
நமது தயாரிப்புகளில் ஒன்றைத் தமது சக மருத்துவர் ஒருவர் பயன்படுத்தியப�ோது அது நல்ல
பலன்களை அளித்தது என்று என் அழைப்புப் பட்டியலில் உள்ள ஒரு மருத்துவர் குறிப்பிடுகிறார்.
லேபிளில் குறிப்பிடப்படாத பயன்பாடுகள் குறித்த அறிவியல் விவரங்களை அவர் கேட்டார். ஒரு
த�ொழிற்துறை மாநாட்டில் நான் கலந்துக�ொண்டதிலிருந்து சில அண்மைக்கால ஆய்வுகளை நான்
அறிந்திருக்கிறேன். அந்த விவரங்களை நான் பகிர்ந்துக�ொள்ளலாமா?
கூடாது. நிறுவனக் க�ொள்கைக்கு ஏற்ப முழுமையான மற்றும் துல்லியமான அறிவியல் தகவலை
அளிக்கும் திறனுள்ள நமது மருத்துவ தகவல் த�ொடர்பாளர்களிடம் பேசுமாறு அவரைத்
திருப்பி விடுவதே உங்கள் கடப்பாடு ஆகும். நமது நிறுவனக் க�ொள்கைக்கு ஏற்ப, தகவலைப்
பெறுவதற்கான சுயதேவை வேண்டுக�ோளுக்கான முழுமையான ஆவணப்படுத்தம் த�ொடர்பான
தேவையான விவரங்களை அவருக்கு அளியுங்கள் அல்லது நமது மருத்துவ தகவல் ஊழியர்களை
நேரடியாகத் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கான எண்ணை அளியுங்கள். ஒரு தயாரிப்புக்கான முன்னீட்டைச்
செய்யும்போது லேபிளில் உள்ள தகவல்களை மட்டுமே வைத்து பேசுங்கள்.
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சுகாதார நலத்
த�ொழில்முறையாளர்களுடனும்
சுதாதார நலச் சேவை
வழங்குநர்களுடனும் ஊடாடுதல்
Endo சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்களுக்கும்
சுகாதார நலச் சேவை வழங்குநர்களுக்கும் நமது
தயாரிப்புகளைப் பற்றி கல்வி புகட்டுகிறது,
ஆராய்ச்சியில் அவர்கள�ோடு இணைந்து
செயல்படுகிறது, ஆல�ோசகர்களாக அவர்களது
நிபுணத்துவத்தைச் சார்ந்திருக்கிறது, நமது
தயாரிப்புகளின் பயன்பாடு குறித்து அவர்களுக்கு
பயிற்சியளிக்கிறது. நமது ஊடாடலில் நேர்மை,
இணக்கம், துல்லியம், வெளிப்படைத்தன்மை
ஆகியவற்றில் நமக்குள்ள பற்றுறுதி எப்போதும்
வெளிப்பட வேண்டும். கையூட்டு, ஊழல் குறித்த
நமது தரநிலைகளுக்கு ஏற்பவே நாம் அதை
மேற்கொள்ள வேண்டும்.
Endo அறிவியல் சார்ந்த நாணயத்தையும்
முன்னெடு்க்கிறது. நமது தயாரிப்புகளைத் தகுந்த
முறையில் பயன்படுத்துதல், ந�ோய்களையும்
ந�ோயாளி பராமரிப்பையும் நிர்வகித்தல் ஆகியவை
உள்பட அனைத்திலும் அறிவியல் மற்றும்
மருத்துவப் புரிதலை மேம்படுத்தும் இந்த மதிப்பு
மிக்க கூட்டுறவுமீது வர்த்தக நிர்பந்தங்கள்
செல்வாக்கு செலுத்தும் நிலையை இது
அனுமதிப்பதில்லை.

ü Endo பாதை
• உண்மையிலேயே சரியான தேவை
இருந்தால் மட்டுமே சுகாதார நலத்
த�ொழில்முறையாளர்களை பயன்படுத்துங்கள்.
அவர்களுக்குக் கட்டணம் செலுத்தப்பட
வேண்டியிருக்கும்போது நமது நியாயமான
சந்தை மதிப்புக் க�ொள்கைகளுக்கும் ப�ொருந்தும்
உள்ளூர் சட்டத்துக்கும் இணங்கவே எப்போதும்
நியாயமான கட்டணத்தை வழங்குங்கள்
• ஒருப�ோதும் விற்பனையை விலைக�ொடுத்து
வாங்காதீர்கள் அல்லது ஒரு சுகாதார நலத்
த�ொழில்முறையாளர் ஒரு Endo தயாரிப்பைத்
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக
அவரது முடிவின்மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும்
வகையில் மதிப்புள்ள எந்த ஒன்றையும்
அவருக்குத் தராதீர்கள், அத்துடன் இவ்வாறாக
Endo செய்கிறது என்பது ப�ோன்ற தவறான
த�ோற்றத்தை உருவாக்கவும் செய்யாதீர்கள்
• நமது தயாரிப்புகளைப் பாதுகாப்பாகவும்
செயல்திறமுள்ள வகையிலும் பயன்படுத்துவது
குறித்த ப�ொருத்தமான வழிகாட்டுக்
குறிப்புகளையும் கல்வியையும் பயிற்சியையும்
அளியுங்கள்
• சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள்
மற்றும் வழங்குநர்கள், சுகாதார நலத் துறை
சார்ந்த அமைப்புகள் மற்றும் பிறருடன் நீங்கள்
மேற்கொள்ளும் எல்லா ஊடாடல்களிலும்
வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுங்கள்
• பிரதியுபகாரம் என்கிற வகையில் அல்லது
எந்த ஒரு Endo தயாரிப்பையும் வாங்க,
குத்தகையெடுக்க, பரிந்துரைக்க, அல்லது
பயன்படுத்த முறையற்ற வகையில் தூண்டுதல்
அளிக்கும் விதத்தில் செயல்படுவதை
ஏற்காதீர்கள், அதற்குப் பணம் க�ொடுக்காதீர்கள்,
அல்லது வேறு விதங்களில் ந�ோயாளிப்
பரிந்துரைகளை முன்னீடு செய்யவ�ோ
ஊக்கமளிக்கவ�ோ செய்யாதீர்கள்

நமது தயாரிப்புகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி அதனால் பலன் அடைய வாய்ப்புள்ள
ந�ோயாளிகளுக்கான Endoவால்
வால் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட கல்வி நிகழ்ச்சி ஒன்றில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவர் ஒருவர் பேசுகிறார். அந்த மருத்துவர், விநிய�ோகத்திற்கான
கையேடுகளை தேவைக்கேற்ப மாற்றலாமா அல்லது ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஸ்லைடுகளில்
திருத்தம் செய்யலாமா?
இல்லை. நமது கல்வி மற்றும் முன்னீட்டு ஆவணங்கள் தீவிரமான மீள்பார்வை
நிகழ்முறைகளினூடாக உருவாக்கப்பட்டவை. ஒப்புதல் பெறாத ப�ொருள்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு
அல்லது ஒப்புதல் பெற்ற ப�ொருள்களை அல்லது காட்சி உதவிப்பொருள்களை மாற்றுவதற்கு
ஒருப�ோதும் அனுமதியில்லை.
அண்மையில் ஒப்புதல் பெற்ற நமது தயாரிப்புகளில் ஒன்றை உள்ளூர் மருத்துவர்களிடம்
அறிமுகப்படுத்துவதில் நமக்கு சிரமம் இருக்கிறது. ஓர் ஆய்வை நடத்தி, உள்ளூர் மருத்துவர்களை
ஆய்வாளர்களாக சேர்த்துக்கொள்ளலாமா என்றொரு பரிந்துரை இருக்கிறது. இதனால் அவர்கள்
நமது தயாரிப்பை நன்றாக அறிந்துக�ொள்வதுடன் அதை அவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்த நாம்
மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளையும் மேம்படுத்தும். இப்படிச் செய்யலாமா?
கூடாது. ஆய்வுகளுக்கு அறிவியல் தகுதி வேண்டும், அவற்றை அறிவியல் ந�ோக்கங்களுக்காக
மட்டுமே நடத்தலாம். சந்தையில் "விதைப்பதற்காகவ�ோ" ஒரு தயாரிப்பை முன்னீடு
செய்வதற்காகவ�ோ ஒருப�ோதும் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது.
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அரசு ச�ோதனைகளும்
க�ோரிக்கைகளும்
நாம் சிக்கலான மற்றும் மாற்றங்கள்
நிறைந்த ஓர் ஒழுங்குமுறைச் சூழலில்
இயங்குகிற�ோம். உலகெங்கும் சுகாதார நல
மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் நமது
த�ொழிலிடங்களையும் நடவடிக்கைகளையும்
வாடிக்கையாக ச�ோதித்துவருகின்றன.
எல்லா நேரங்களிலுமே, Endo ஒழுங்குமுறை
அமைப்புகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்துவருகிறது. நமது
நற்பெயருக்கும் பாதுகாப்பான, செயல்திறமிக்க,
உயர்தர தயாரிப்புகளை உருவாக்கியளிக்கும்
நம் திறமைக்கும் ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள�ோடு
திறம்படச் செயல்படுதல் மிகவும் முக்கியமானது.
வாடிக்கைக்கு மாறாக ஒரு தகவல் க�ோரிக்கை
வரும்போது அல்லது த�ொழிலக வருகை
நிகழும்போது, சட்டத் துறைக்கு உடனடியாக
அது குறித்துத் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
எல்லா சட்ட விவகாரங்களிலும் நிறுவனத்தை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது சட்டத் துறையே
ஆகும். அளிக்கப்பட வேண்டிய தகுந்த தகவல்
என்ன என்பதை அது தீர்மானிக்கும், புலனாய்வு
அதிகாரிகளிடம் நமது ஒத்துழைப்புக்கான வழிவகை
செய்துதரும்.

ü Endo பாதை
• அரசு ஆய்வாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு
தாருங்கள், அவர்களிடம் மரியாதையாக
நடந்துக�ொள்ளுங்கள். ஒழுங்குமுறை
ச�ோதனைகளுக்கும் க�ோரிக்கைகளுக்கும்
பதில்வினையாக நமது தர, பாதுகாப்பு மற்றும்
ஒழுங்குமுறை நிபுணர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து
செயல்படுங்கள்
• எப்போதுமே ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளிடம்
நேர்மையான, துல்லியமான, ப�ொறுப்பான,
உரிய நேரத்தில் தகவல்கள் அளியுங்கள்
• உங்கள் த�ொழிலிடத்துக்கு வரவேண்டும்
என்று க�ோரப்பட்டால் அதற்கான உங்கள் தல
விதிமுறைகள�ோடு அதை நடைமுறைப்படுத்தும்
முறையைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்
• சப்பியூனா ப�ோன்ற வழமைசாரா அல்லது சட்ட
விசாரணை நடத்தப்பட்டால் அந்த நிகழ்வு
குறித்து உடனடியாக சட்டத் துறையினரை
த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்

எனக்கு பரிச்சயமில்லாத ஒரு நிகழ்முறை பற்றி ஓர் ஆய்வாளர் கேள்வி கேட்டால்
அதற்கு நான் எப்படி பதில் ச�ொல்வது?
உண்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் பேசுங்கள். "என்னிடம் பதில் இல்லை"
என்று ச�ொல்வதும் முடிந்தவரை சீக்கிரமாக பதிலை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என
ஆய்வாளரிடம் கூறுவதும் சரிதான். ஒருப�ோதும் யூகத்தில் பதில் ச�ொல்லாதீர்கள்,
முழுமையற்ற தகவலை அளிக்காதீர்கள், அல்லது நீங்கள் முழுமையாக
புரிந்துக�ொள்ளாத கேள்விகளுக்கு பதில் ச�ொல்லாதீர்கள்.
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நமது
வாடிக்கையாளர்கள்,
சப்ளையர்கள், அரசு
அதிகாரிகள்
வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள், அரசு
அதிகாரிகள் ஆகிய�ோருடனான நமது
செயல்பாடுகளில் நாம் நேர்மைய�ோடு
செயல்படவேண்டும்.

நமது வாடிக்கையாளர்கள்,
சப்ளையர்கள், அரசு
அதிகாரிகள்
சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள்,
மருத்துவமனைகள், அரசுகள், ஒழுங்குமுறை
அமைப்புகள், த�ொழில் கூட்டாளர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள்,
விற்பனையாளர்கள் என பலவிதமான
தனிநபர்களுடனும் அமைப்புகளுடனும்
Endo ஊடாடுகிறது. நமது விற்பனை மற்றும்
சந்தைப்படுத்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கம்,
உற்பத்திச் செயல்பாடுகள், அது மட்டுமின்றி நமது
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செயல்பாடுகளில்
இந்த ஊடாடல்கள் எழலாம். எல்லா த�ொழில்
பேரங்களிலும், Endo பாரபட்சமின்றியும்
நேர்மையாகவும் இருக்கும், ப�ொருந்தும்
சட்டத்துக்கும் நிறுவனக் க�ொள்கைகளுக்கும்
இணக்கமாக நடந்துக�ொள்ளும்.

ü Endo பாதை
• நாம் இயங்கும் நாடுகளில் ப�ோட்டி
மற்றும் ஏகப�ோகத் தவிர்ப்புச் சட்டங்களை
பின்பற்றுங்கள்
• கையூட்டுத் தவிர்ப்பு சட்டங்களுக்கு இசைவாக
இருங்கள், அரசு அதிகாரிகளுக்கோ த�ொழில்
கூட்டாளர்களுக்கோ நேரடியாகவ�ோ
மறைமுகமாகத் தரகர்கள் மூலமாகவ�ோ
சட்டவிர�ோதமாக பணத்தை அளிக்க
முற்படாதீர்கள் அல்லது அளிக்காதீர்கள்
• அரசுகள், தனிப்பட்ட நிலையில்
பணமளிப்பவர்கள், சுகாதார நலச் சேவை
வழங்குநர்கள் ஆகிய�ோருக்கு வெளிப்படையான
மற்றும் துல்லியமான விலை விவரங்களை
அளித்திடுங்கள்
• தார்மீகமான மற்றும் சட்டபூர்வமான
முறையில் ப�ோட்டி நிறுவனங்களைக் குறித்து
விவரங்களைத் திரட்டுங்கள்
• அரசியல் செயல்பாடுகளை ப�ொறுப்போடும்
ப�ொருந்தும் சட்டங்களுக்கு இணங்கியும்
நடத்துங்கள்
• உலக வர்த்தகச் சட்டங்களை பின்பற்றுங்கள்
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ப�ோட்டியும் ஏகப�ோகமும்
பல நாடுகளில் நியாயமான ப�ோட்டிச் சட்டங்கள்
உள்ளன. இந்தச் சட்டங்கள் விலையை கூட்டாக
நிர்ணயம் செய்தல், சப்ளையர்களை அல்லது
வாடிக்கையாளர்களைப் புறக்கணித்தல், ப�ோட்டிச்
சூழலுக்கு தீங்கிழைக்கவல்ல தகவல்களை
பரிமாற்றம் செய்துக�ொள்வது ப�ோன்ற ப�ோட்டி
நடைமுறைகளுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளைப்
ப�ொதுவாகத் தடைசெய்கின்றன.
நிறுவனங்கள் இணைதல், வாங்கப்படுதல் அல்லது
பிற வகை பர்வர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள
முன்கூட்டியே மீள்பார்வையும், ஒப்புதலும்கூட
தேவைப்படலாம். இந்தச் சட்டங்கள் சிக்கலானவை,
நாட்டுக்கு நாடு மாறக்கூடியவை. எனவே
நீங்கள் சட்டத் துறையை கலந்தால�ோசிப்பது மிக
முக்கியமாகும்.

ü Endo பாதை
• விலைகள், வியூகத் திட்டங்கள், விற்பனை
விதிமுறைகள் அல்லது நிபந்தனைகள்,
உற்பத்தி அல்லது விநிய�ோகம், தயாரிப்புகளின்
ஒதுக்கீடு, பிரதேசங்கள், சந்தைகள் அல்லது
வாடிக்கையாளர்கள் பற்றிப் ப�ோட்டி
நிறுவனங்கள�ோடு கலந்துரையாடாதீர்கள்,
தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளாதீர்கள்,
ஒப்பந்தம் செய்துக�ொள்ளாதீர்கள் மற்றும்
அத்தகைய கலந்துரையாடல்களுக்கு, தகவல்
பரிமாற்றங்களுக்கு அல்லது ஒப்பந்தங்களுக்கு
மூன்றாம் தரப்புகளை தரகர்களாக
பயன்படுத்தாதீர்கள்
• வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள்
அல்லது ப�ோட்டி நிறுவனங்கள் பற்றிக்
கலந்துரையாடாதீர்கள், அவர்கள் மீது கூட்டு
நடவடிக்கை (புறக்கணிப்பு ப�ோல) எதையும்
திட்டமிடாதீர்கள்
• ப�ோட்டி நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின்
தயாரிப்புகள் குறித்து ப�ொய்யான அல்லது
ம�ோசமான விமர்சனங்களைச் செய்யாதீர்கள்,
அல்லது ப�ோட்டி நிறுவனத்தின் வர்த்தக
ரகசியங்களைத் திருடாதீர்கள் அல்லது
துஷ்பிரய�ோகம் செய்யாதீர்கள்
• ப�ோட்டி சார்ந்த ஏல நிகழ்முறையில் வஞ்சமாக
ஏதும் செய்யாதீர்கள்

நான் உள்ளூர் த�ொழில்துறை சங்க கூட்டம் ஒன்றில்
பங்கேற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். பல ப�ோட்டி நிறுவனங்களும் வந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விலை நிர்ணய வியூகங்கள் பற்றி
கலந்துரையாடுகிறார்கள். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
த�ொழில்துறை சந்திப்புகள் சட்டபூர்வமான ந�ோக்கங்களை உடையவைதான்
என்றாலும், ப�ோட்டி முறைக்கு எதிரான கலந்துரையாடல்கள் அங்கே நடைபெறும்
அபாயமும் உண்டு. ப�ோட்டி நிறுவனங்கள் குழுவாக பரஸ்பரம் அனைவருக்கும்
ப�ொருந்தும் கலந்துரையாடல் ஒன்றை நடத்தும் நிலையில், வரம்பைத் தாண்டி,
ப�ோட்டித் தவிர்ப்பு தலைப்பு ஒன்றில் நுழைந்துவிடக்கூடும். ஒரு தலைப்பு
முறையற்றதாக உங்களுக்குத் த�ோன்றினால், அந்தக் கலந்துரையாடலை
விட்டு உடனடியாக வெளியேறிவிடுங்கள், இந்த கலந்துரையாடலின் தன்மை
காரணமாகவே நீங்கள் வெளியேறுகிறீர்கள் என்பதை அங்கே இருப்பவர்களிடம்
தெளிவாகச் ச�ொல்லுங்கள். எவ்வளவு முடியும�ோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த
விவகாரத்தை உங்கள் சட்டத் த�ொடர்பாளருக்கு தெரிவித்துவிடுங்கள்.

22 நமது நடத்தை நெறி

ஊழல் எதிர்ப்பும் லஞ்ச எதிர்ப்பும்
நமது தயாரிப்புகள் த�ொடர்பான
ஒழுங்குமுறையாளர்கள், பணம் கட்டுவ�ோர்,
வாங்குவ�ோர் என்கிற அடிப்படையில் அரசு
அதிகாரிகள் நமது த�ொழிலில் ஒரு பகுதி ஆவார்கள்.
ப�ொது நிறுவன ஊழியர்களாக இருக்கும் சுகாதார
நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள் பல நாடுகளில் அரசு
அலுவலர்களாகவே கருதப்படலாம். நமது ஆராய்ச்சி
மற்றும் உருவாக்கம், ஒழுங்குமுறை, உற்பத்தி,
மற்றும் இறக்குமதி/ஏற்றுமதி செயல்பாடுகளின்
மூலமாக, நாம் அரசு அதிகாரிகளுடன் அல்லது
அரசுக்குச் ச�ொந்தமான அமைப்புகளுடன்
ஊடாடக்கூடும். ஒரு அதிகாரபூர்வ
செயல்பாட்டின்மீது செல்வாக்கு செலுத்துகிற
அல்லது நியாயமற்ற த�ொழில் அனுகூலத்தை
பெறும் அல்லது தக்கவைக்கும் ந�ோக்கிலான
பரிமாற்றம் என்கிற வகையில், மதிப்பு உள்ள
ஒன்றை நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக ஒரு
அரசு அதிகாரிக்கு அளித்தல், அளிக்கமுன்வருதல்
அல்லது அளிப்பதாக உறுதிகூறுதல் பெரும்பாலான
நாடுகளில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. அரசு
அதிகாரிகளுடனான நமது ஊடாடல்கள்,
அமெரிக்காவின் வெளிநாட்டு ஊழல்
நடைமுறைகள் சட்டத்திற்கும் (Foreign Corrupt
Practices Act - “FCPA”) பிற நாடுகளில் உள்ள அது
ப�ோன்ற சட்டங்களுக்கும் உட்பட்டவை.
வணிகக் கையூட்டைத் தடுக்க முனையும்
சட்டங்களையும் பல நாடுகள் க�ொண்டிருக்கின்றன.
அமெரிக்க கூட்டரசு சுகாதார நலத் திட்டத்தின்கீழ்
வரும் ஒரு சுகாதார நலத் தயாரிப்பு அல்லது
சேவையை பரிந்துரைக்க அல்லது வாங்க
யார்மீதாவது செல்வாக்கு செலுத்த முயற்சித்தால்
அதை அமெரிக்க கூட்டரசு லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டம்
தடைசெய்கிறது. அமெரிக்கக் கூட்டரசு சுகாதார
நலத் திட்டத்தால் மீளளிக்கப்படும் தயாரிப்புகளை
அல்லது சேவைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்
பணத்தின் அல்லது மதிப்புள்ள ப�ொருட்களின்
அனுமதியற்ற செல்வாக்கைத் தடுப்பதே இந்தச்
சட்டத்தின் ந�ோக்கமாகும்.
அரசு ஊழியர்கள் அல்லது சுகாதார நலச் சேவை
வழங்குநர்களின் செயல்பாடுகளின் மீது செல்வாக்கு
செலுத்த முனைகிற அல்லது செலுத்துவதாகத்
த�ோன்றுகிறவகையில் பணம�ோ அன்பளிப்புகள�ோ
சேவைகள�ோ அவர்களுக்கு அளிக்கப்படக்கூடாது.
சுருக்கமாகச் ச�ொன்னால், எந்த வகையிலான
கையூட்டினையும் Endo அனுமதிக்காது.

ü Endo பாதை
• ஒரு நபரின் செயல்களின் மீது செல்வாக்கு
செலுத்துதல், ஓர் ஒழுங்குமுறை ஆதாயத்தைப்
பெறுதல், ஃபார்முலரி நிலை மீது செல்வாக்கு
செலுத்துதல் அல்லது Endoவின் வணிக
நலன்களை அதிகரித்தல் ஆகியவற்றுக்கான
ஒரு முயற்சியில் ர�ொக்கம், சேவைகள்,
அன்பளிப்புகள், கேளிக்கை அல்லது பிற
த�ொழில் மரியாதைகள் உள்பட மதிப்புள்ள
எதையும் தராதீர்கள், தர முன்வராதீர்கள் அல்லது
தருவதாக உறுதியளிக்காதீர்கள்
• அளிக்கப்படும் அல்லது பெறப்படும் த�ொழில்
மரியாதைகள் அல்லது அன்பளிப்புகள்
உள்ளூர் அளவில் மிகவும் குறைந்த மதிப்பைக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும், நிறுவனக்
க�ொள்கைகள், உள்ளூர் சட்டம் மற்றும்
த�ொழில்துறை நெறிகளுக்கு இணங்க மட்டுமே
அவை அளிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது
பெறப்பட வேண்டும்
• தேசியமயமாக்கப்பட்ட அல்லது ப�ொதுத் துறை
சுகாதார நல அமைப்புகள் உள்ள நாடுகளில்,
சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள் அரசு
அதிகாரிகளாக கருதப்படலாம் என்பதை
கவனத்தில் வையுங்கள்
• அரசு அதிகாரிகளுடன் ஊடாடுகையில்
நிறுவனக் க�ொள்கைகளைப் பின்பற்றுங்கள்,
அரசு அதிகாரிகள�ோடு நேரடியாக
ஊடாடுகிறீர்களா அல்லது மறைமுகமாக
(விநிய�ோகஸ்தர் அல்லது வேறு வெளித் தரப்பு
ப�ோன்றவை மூலமாக) ஊடாடுகிறீர்களா
என்பதில் விழிப்புணர்வோடு இருங்கள்
• நிறுவனக் க�ொள்கைகள், உலகளாவிய மற்றும்
உள்ளூர் லஞ்ச எதிர்ப்புச் சட்டங்கள் குறித்து
உங்கள் அறிவைப் பேணுங்கள், அவை குறித்த
பயிற்சியை நிறைவு செய்யுங்கள்

எனது நாட்டில், நமது புதிய தயாரிப்புகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தும்
சுகாதார நலச் சேவை வழங்குநருக்கு அறிவியல் ஊக்கத் த�ொகை அளிப்பது
வாடிக்கையாகும். நமது நடத்தை நெறிப்படி இவ்வாறு பணம் அளிப்பது
அனுமதிக்கத்தக்கதா?
இல்லை. அந்த நாட்டில் எது வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்தாலும்
சுகாதார நலத் த�ொழில்முறையாளர்கள்மீது முறையற்ற வகையில்
செல்வாக்கு செலுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் எந்த வகைச்
செலுத்தமும் தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது. பல நாடுகளில், சுகாதார நலத்
த�ொழில்முறையாளர்கள் அரசு அதிகாரிகளாக கருதப்படுகிறார்கள். செலுத்தம்
செய்வது FCPA அல்லது அதைப் ப�ோன்ற சட்டங்களை மீறுவதாக இருக்கக்கூடும்.
நினைவிருக்கட்டும்: Endoவின் தரநிலைகள் உள்ளூர்த் தேவைப்பாடுகளிடமிருந்து
மாறுபட்டவையாக இருந்தால், எவை உயர்ந்த தரநிலைகள�ோ அவற்றையே
எப்போதும் பின்பற்றுங்கள்.
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விலைநிர்ணய மற்றும் பில்லிங்
விவரங்கள்
அரசிடமிருந்தும் தனியார் காப்பீட்டு
நிறுவனங்களிலிருந்தும் பணத்தை வாங்கும்
அல்லது செலவீட்டுத் த�ொகை மீளளிப்பைப் பெறும்
நடைமுறைகள் சிக்கலானவை.
அரசுகள், தனிப்பட்ட பணம் கட்டுவ�ோர், சுகாதார
நலச் சேவை வழங்குநர்கள் ஆகிய�ோருக்கு
வெளிப்படையான விலை விவரங்களை அளிக்கும்
சட்டபூர்வமான மற்றும் தார்மீக ரீதியிலான
ப�ொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. அரசுக்கு
துல்லியமற்ற விலை விவரங்களை அல்லது
ம�ோசடியான க�ோரல்களை சமர்ப்பிப்பதால்
நிறுவனம் கணிசமான அளவுக்கு அபராதத்துக்கும்
தண்டனைக்கும் உள்ளாகக்கூடும்.

ü Endo பாதை
• அரசுக்கும் தனிப்பட்ட பணம் கட்டுவ�ோருக்கும்
எப்போதும் துல்லியமான மற்றும் முழுமையான
தகவல்களை அளித்திடுங்கள்
• சட்டபூர்வமான தள்ளுபடிகள், கழிவுகள் அல்லது
நிர்வாகக் கட்டணங்களுக்கு ஒப்புதல் பெறுதல்,
அவற்றை ஆவணப்பதிவு செய்தல், அவற்றைத்
த�ொடர்புறுத்தல் ஆகியவற்றில் நிறுவனக்
க�ொள்கைகளைப் பின்பற்றுங்கள்
• உள்ளூர் சட்டம் மற்றும் த�ொழில்துறை
நெறிகளின் அடிப்படையில் பில்லிங், கவரேஜ்.
செலவீட்டுத் த�ொகை மீளளிப்பு, குறியீட்டாக்கம்
ஆகியவற்றை துல்லியமாகவும் முழுமையாகவும்
பயன்படுத்துங்கள்

ஒரு ப�ோட்டி நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு
ஆராய்ச்சியாளரை நான் வேலைக்கு
எடுக்கிறேன். அவர் பணிபுரிந்த முந்தைய
நிறுவனத்தைப் பற்றி நான் எனன
கேள்விகளைக் கேட்கலாம்?
வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்ற
சட்டபூர்வக் கடப்பாட்டுக்கு உட்பட்டுத்
தெரிந்திருக்கக்கூடிய எந்த தகவலையும் ஒரு
ப�ோட்டி நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர்
ஒருவரிடம் ஒருப�ோதும் கேட்காதீர்கள்.
இதில் வர்த்தக ரகசியங்களும் பிற ரகசியத்
தகவல்களும் அடங்கும். இத்தகைய
தகவல்களை முறையற்றுக் கேட்பதைத்
தவிர்க்க, தேவையான முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகளைப் பற்றிச் சட்டத்
துறையிடம் ஆல�ோசனை பெறுங்கள்.

24 நமது நடத்தை நெறி

ப�ோட்டி சார்ந்த தகவலறிதல்
நமது ப�ோட்டி நிறுவனங்கள் குறித்த
தகவல்களை முறையாகத் திரட்ட ("ப�ோட்டி
சார்ந்த தகவலறிதல்"), பகிர்ந்துக�ொள்ள
மற்றும் பயன்படுத்த Endo ஊழியர்கள்
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனாலும், நமது
ப�ொதுவற்ற தகவல்களை நாம் மதிப்பதுப�ோலவே,
நமது ப�ோட்டி நிறுவனங்களுக்குச் ச�ொந்தமான சில
தகவல்களின் ப�ொதுவற்ற தகவல்களையும் நாம்
மதிக்கிற�ோம். ப�ோட்டி சார்ந்த தகவலறிதலுக்கு
நாம் தார்மீகமான மற்றும் சட்டபூர்வ முறைகளையே
பயன்படுத்துகிற�ோம்.
ப�ொதுவில் கிடைக்கும் விவரங்களின் வழியாக
ப�ோட்டி நிறுவனங்களைப் பற்றிய ப�ோட்டி
சார்ந்த விவரங்களைத் திரட்டுவது எப்போதும்
ஏற்புடையது. ப�ொதுவில் கிடைக்கும்
விவரத்தொகுப்புகள், நிகழ்வு உரைகள், செய்திகள்,
இதழ்களில் வெளிவரும் கட்டுரைகள், வெளியீடுகள்
ஆகியவை சட்டபூர்வமான ப�ோட்டி சார்ந்த
தகவலறிதல் ஆதாரங்களாகும். நீங்கள் ப�ோட்டி
நிறுவனங்களைப் பற்றி வெளித் தரப்புகளிடமும்
கேட்கலாம் அல்லது வெளித் தரப்புகள் அளிக்கும்
ப�ோட்டி ரீதியான தகவல்களைப் பெறலாம்.
ஆனால் அந்த வெளித் தரப்பானது அந்தத்
தகவல்களை வெளிப்படுத்தாதிருக்க ஓர் ஒப்பந்தம்
செய்துக�ொண்டுள்ளது என்றோ சட்டபூர்வக்
கடப்பாட்டைக் க�ொண்டிருக்கிறது என்றோ, அந்தத்
தகவல்களைச் சட்டவிர�ோதமாக அல்லது அறமற்ற
முறையில் திரட்டியிருக்கிறது என்றோ நம்புவதற்கு
எந்தக் காரணமும் இருக்கக் கூடாது.

ü Endo பாதை
• தவறாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல், ஏமாற்றுதல்,
திருடுதல், வேவுபார்த்தல், கையூட்டளித்தல்,
அல்லது ஒரு வெளிப்படுத்தாமை ஒப்பந்தத்தை
மீறுதல் ப�ோன்றவை மூலம் தார்மீகமற்ற
முறையில் அல்லது சட்டவிர�ோதமாகத்
தகவல்கள் பெற ஒருப�ோதும் முயலாதீர்கள்
அல்லது பெற்றுத்தருமாறு ஒரு வெளி
நிறுவனத்தை கேட்காதீர்கள்
• நீங்கள் தருவித்த தகவல் சட்டபூர்மாக அல்லது
தார்மீகமான முறையில் பெறப்படவில்லை
அல்லது திரட்டப்படவில்லை என்று எந்த
அறிகுறியேனும் உங்களுக்குத் தெரிந்தால் அதை
ஏற்க மறுத்துவிடுங்கள்
• ப�ோட்டி சார்ந்த தகவல் உங்களுக்கு
அநாமதேயமாகக் கிடைத்தால் அல்லது
ரகசியமானது என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும்
ஒரு தகவலை நீங்கள் பெற்றால் அதை
மீள்பார்வையிடாதீர்கள்; மாறாக சட்டத்
துறையை உடனடியாக த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்

அரசியல் நடவடிக்கைகளும் அரசியல்
நன்கொடைகளும்
நமது த�ொழிலைப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள்
குறித்து நல்ல புரிதலுள்ள க�ொள்கை
நிலைப்பாடுகளை க�ொள்கைவகுப்பாளர்களுக்கு
Endo எடுத்துரைக்கிறது. அரசியல் நிகழ்முறையில்
நமது பங்கேற்பு என்பது ப�ொருத்தமானது,
தார்மீகமானது, ப�ொருந்தும் சட்டங்களைப்
பின்பற்றுவது.
தனிநபர்கள் என்கிற வகையில் நமது ஊழியர்கள்
அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கான
உரிமையை Endo அங்கீகரிக்கவும்
ஊக்கப்படுத்தவும் செய்கிறது. ஆனால், உங்கள்
ச�ொந்த நேரத்திலும் ச�ொந்த செலவிலும்
மட்டுமே நீங்கள் பங்கேற்கமுடியும். தனிப்பட்ட
அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கு நிறுவனத்தின்
நிதிகளையும் இடங்களையும் ச�ொத்துகளையும்
பயன்படுத்தலாகாது.
பல நாடுகள், நிறுவனங்களின் அரசியல்
நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துகின்றன.
வாய்ப்புள்ள அரசியல் நடவடிக்கைகள் குறித்து
நீங்கள் அரசு விவகாரங்கள் துறையினரை
கலந்தால�ோசிக்க வேண்டும். அமெரிக்காவில்,
அமெரிக்க காங்கிரசின் உறுப்பினர்கள், அவர்களது
ஊழியர்கள் அல்லது மாநில அல்லது பிற அரசு
ஊழியர்களுக்கு உணவுகள் அல்லது தயாரிப்புகள்
உள்பட எந்த மதிப்புள்ள அன்பளிப்புகளையும்
அளிக்கக்கூடாது. நிறுவனம் சார்பாக அரசு
விவகாரங்கள் துறையைச் சேர்ந்த குறிப்பிட்ட சில
தனிநபர்களே லாபி செய்யும் நடவடிக்கையில்
இறங்கலாம்.
அமெரிக்காவில் அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள்
அல்லது அமைப்புகளுக்கு நன்கொடைகள்
அளிப்பதை அமெரிக்க சட்டம் தடுத்தாலும்,
ஒரு அரசியல் செயல் குழுவை (Political Action
Committee) நிறுவும் உரிமையை Endo
பெற்றிருக்கிறது, நிறுவியும் இருக்கிறது ("Endo
PAC"). Endo PACக்கு நன்கொடை அளித்தல்
முற்றிலும் தன்னார்வம் சார்ந்தது. எந்த ஊழியரும்
அவரது நன்கொடைகளின் அடிப்படையில்
விரும்பப்படவ�ோ ஒதுக்கப்படவ�ோ மாட்டார்.

ü Endo பாதை
• அரசு விவகாரங்கள் துறைக்கு அப்பால்
Endoவால் அல்லது அதன் சார்பாக வேறு
எந்த வகையிலும் எந்தத் தேர்தலுக்கான
வேட்பாளருக்கும் நிறுவன நன்கொடைகள்
வழங்கப்படக்கூடாது
• நிறுவன அரசியல் நடவடிக்கைகள் மீதான
அமெரிக்க மற்றும் சர்வதேசக் கட்டுப்பாடுகள்
த�ொடர்பாக அரசு அதிகாரிகளைத் த�ொடர்பு
க�ொள்வதற்கு முன்பு அரசு விவகாரங்கள்
துறையைக் கலந்தால�ோசியுங்கள்
• ஒரு வேட்பாளர், மக்கள் பிரதிநிதி அல்லது
அரசியல் குழுவுக்கு உதவி செய்ய Endo
நிதிகளை அல்லது த�ொலைபேசிகள்,
மின்னஞ்சல் கணக்குகள், சந்திப்பு அறைகள்,
எழுதுப�ொருட்கள் உள்ளிட்ட வேறு
உடைமைகளையும் பயன்படுத்தாதீர்கள்
• தனிப்பட்ட குடிமை விவகாரங்களில்,
உங்கள் பார்வைகளும் செயல்களும்
உங்களுடையவையே தவிர Endoவினுடையவை
அல்ல என்பதைத் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

எனது நண்பர் உள்ளூர் தேர்தல் ஒன்றில்
கலந்துக�ொள்கிறார். அவருக்குப்
பிரச்சாரத்தில் உதவ விரும்புகிறேன். இது
அனுமதிக்கப்படுகிறதா?
ஆம். உங்கள் தனிப்பட்ட அரசியல்
நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கே உரியவை Endoவினுடையவை அல்ல. பிரச்சாரத்தை
வலுப்படுத்துவதற்காக நிறுவனத்தின்
நேரம், மின்னஞ்சல் கணக்கு அல்லது
நிறுவனத்தின் பெயர் உள்பட நிறுவனத்தின்
வளங்கள் எதையும் பயன்படுத்தாமல்
பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் ப�ோதும்.
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வர்த்தக வரைமுறைகள்
பல நாடுகள் தங்களுடைய பிரதேசங்களுக்குப்
ப�ொருள்கள், தகவல்கள், சேவைகள், நிதி ஆகியவை
வருவதையும் அவற்றிலிருந்து வெளியேறுவதையும்
ஒழுங்குமுறை செய்கின்றன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தேசிய மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகள் ஒப்புதல்
அளித்திருக்கும் உரிமத் தேவைப்பாடுகள்,
புறக்கணிப்புகள், தடைகள், பிற வர்த்தக
வரைமுறைகள் ஆகியவற்றை நாம் பின்பற்ற
வேண்டும். இது ப�ோன்ற தேவைகப்பாடுகள்
வேதிப்பொருள்கள், உயிரியல் ப�ொருள்கள்,
உபகரணங்கள், நிறைவுநிலைத் தயாரிப்புகள், தரவு/
த�ொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ப�ொருட்கள்
சம்பந்தப்பட்டவையாக இருக்கலாம்.
சட்டபூர்வ மற்றும் முறையான அதிகாரமளிப்பு
இல்லாத நிலையில், Endo இது ப�ோன்ற வர்த்தக
தடைகள் உள்ள நாடுகள் அல்லது தரப்பினருடன்
த�ொழில் உறவில் ஈடுபடுவதில்லை. நாம்
த�ொழில் புரியும் நாடுகளில் ஏற்றுமதி உரிமம்
அளிப்பு, அனுமதியளிப்புத் தேவைப்பாடுகள்,
சுங்க சட்டங்கள் ஆகியவற்றையும் நாம்
பின்பற்றுகிற�ோம். சுங்கத் துறையினருக்கோ
த�ொடர்பான வேறு அதிகாரிகளுக்கோ நமது
தயாரிப்புகள் மற்றும் பிற உருப்படிகள் குறித்து
(மருந்து உட்பொருள்கள் ப�ோன்றவை)
துல்லியமான மற்றும் உண்மையான தகவல்களை
Endo அளிக்கும். சட்டத்தால் தடைசெய்யப்பட்ட
நிலையில் சர்வதேச புறக்கணிப்புகளில்
பங்கேற்கும்படி வரக்கூடிய அழைப்புகள் எதற்கும்
Endo ஒத்துழைக்காது.

ü Endo பாதை
• துல்லியமான இறக்குமதி அறிவிக்கைகளைப்
பேணுங்கள், நிறைவு செய்யுங்கள்; ப�ொருள்கள்
ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, சிறப்பு
அனுமதி தேவைப்படுகிறதா என்று தீர்மானிக்க
அவற்றின் ஏற்றுமதி வகைப்பாட்டை
மீள்பார்வையிடுங்கள்
• உங்கள் வாடிக்கையாளர்களும் சப்ளையர்களும்
யார் என அறிந்திருங்கள். தடைவிதிக்கப்பட்ட
நாடுகள், தனிநபர்கள் அல்லது தரப்புகளுடன்
முறையற்ற வகையில் பேரம் செய்வதைத்
தடுக்கும் ப�ொருந்தும் விதிகள் அனைத்தோடும்
ப�ொருத்திப்பார்த்து உங்கள் பரிவர்த்தனைகளைச்
ச�ோதியுங்கள்
• சட்டவிர�ோதமான வரைமுறை விதிக்கும் வர்த்தக
நடைமுறைகளுக்கு அல்லது புறக்கணிப்புகளுக்கு
ஒத்துழைக்காதீர்கள்
• உங்கள் ப�ொறுப்புகளில் சர்வதேச பேரங்கள்
அடங்குமானால், அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு
அச்சுறுத்தல்களின் காரணமாக அடிக்கடி
மாறும் தற்போதுள்ள இறக்குமதி/ஏற்றுமதிக்
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அவற்றுடனான
இணக்கங்கள், உரிமம் பெறுதலுக்கான
தேவைப்பாடுகள், மற்றும் வர்த்தக
வரைமுறைகள் குறித்து அறிந்துவைத்திருங்கள்

சுங்கத் துறை மூலமாக ஒரு தயாரிப்பை அனுப்புவதற்கான அனுமதிக்கு முயற்சி செய்கிறேன்.
உள்ளூர் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்காக கூடுதலாக ஒரு கைய�ொப்பத்தை உள்ளூர் சுங்க
முகவர் கேட்கிறார். "வேலையை வேகமாக முடிக்க" ஏதேனும் க�ொடுப்பது வழமையாக இருப்பதை
நான் அறிவேன். நேரம்தான் இங்கே முக்கியம். உள்ளூர் சுங்க அதிகாரிகளிடம் வேகமாக இவை
அனுமதி பெறாவிட்டால், சப்ளையில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு ந�ோயாளிகள் எதிர்மறையாக
பாதிக்கப்படலாம். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
முதலில், சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் இன்றைய இறக்குமதி/ஏற்றுமதித் தேவைப்பாடுகள் யாவை
என்பதை புரிந்துக�ொள்ளுங்கள். உள்ளூர் சட்டத்தின்படி கூடுதலான அனுமதிகள் தேவைதானா
என்பதைத் தீர்மானியுங்கள். நாட்டில் எழுதப்படாத விதி எதுவாக இருந்தாலும். நமக்கு
அனுகூலமாக நடந்துக�ொள்வதற்காக எந்த அதிகாரிக்கும் எந்த சன்மானங்களையும் ஒருப�ோதும்
அளிக்காதீர்கள். உங்கள் மேலாளர் அல்லது சட்டத் துறையின் அறிவுரையை நாடி, நமது தயாரிப்பு
உரிய நேரத்தில் அனுப்பப்பட சட்டபூர்வமாக ஏற்கத்தக்க வழிகளை இனங்காணுங்கள்.
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நமது பணியிடமும்
நமது சமூகங்களும்
நமது பணியிடச் சூழலும் நமது
சமூகங்களுக்கு நாம் க�ொண்டிருக்கும்
பற்றுறுதியும் நமது மதிப்பீடுகளை
பிரதிபலிக்கின்றன. நாம் வழங்குவதன்
மூலம் சிகிச்சையின் விளைவுகளை
மேம்படுத்தவும் முயல்கிற�ோம்.

நமது பணியிடமும்
நமது சமூகங்களும்
நமது மதிப்பீடுகளைப் பிரதிபலிக்கிற, பல்விதமான
மற்றும் திறமையான ஊழியர்களை ஈர்க்கிற
ஆக்கத்திறன் மிக்க பணிச்சூழலை உருவாக்கவே
Endo முயல்கிறது. பணியிடத்தைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருக்க முயல்வதும் நமது சூழலைப்
பாதுகாப்பதும் எப்போதுமே சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
பாதுகாப்புச் சட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதும்
இதில் அடங்கும். ஒரு நிறுவனமாக, நாம் சிகிச்சை
விளைவுகளை மேம்படுத்தப் பாடுபடுகிற�ோம்.
இந்த இலக்குகளை ந�ோக்கி மேலும் முன்னேற
நாம் ப�ொருத்தமான கூட்டாண்மைகளை
வெளி தரப்பினருடன் ஏற்படுத்திக்கொள்வதில்
பற்றுறுதி க�ொண்டிருக்கிற�ோம். நாம் பணிபுரிகிற,
வசிக்கிற இடங்களில் எல்லாம் நாம் உலகளாவிய
மற்றும் உள்ளூர் அளவிலான சமூகங்களுக்கு
உறுதுணையாகவும் நிற்கிற�ோம்.

ü Endo பாதை
• ப�ொருந்தும் சட்டத்தைப் பின்பற்றும் நியாயமான
பணியமர்த்தல் நடைமுறைகளைப் பேணுங்கள்;
மரியாதை, நம்பிக்கை, நாணயம் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்ட, உற்பத்தித் திறன், கூட்டுழைப்பு
ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுத்து பன்மைத்தன்மையை
மதிக்கும் ஒரு கலாச்சாரத்தை வளர்த்தெடுங்கள்
• நிறுவனக் க�ொள்கை மற்றும் சட்டத்துக்கு
ஏற்ப நமது ஊழியர்களின் உடல்நலத்தையும்
பாதுகாப்பையும் காப்பாற்றுங்கள்
• சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து ப�ொறுப்புடன்
நடந்துக�ொள்ளப் பாடுபடுங்கள், சுற்றுச்சூழல்
சட்டங்களைப் பின்பற்றுங்கள்
• தாமாகவே முன்வந்து செயல்படுவதன்
மூலமாகவும் உறுதுணை அளிப்பதன்
மூலமாகவும் நமது சமூகங்களின் மீது சாதகமான
தாக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கள்
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நமது பணிச்சூழல்
எந்த வடிவத்திலும் சட்டவிர�ோதமான
துன்புறுத்தல் இல்லாத பல்வேறு வித்தியாசமான
நபர்கள் பணியாற்றுவதை அங்கீகரிக்கிற,
மதிக்கிற பணியிடமாக நமது பணிச் சூழலை
வைத்திருப்பதற்கான ப�ொறுப்பு நம் ஒவ்வொருக்கும்
உண்டு. நமது ஊழியர்கள் மிக உயர்ந்த
தரநிலைகளிலான த�ொழில்முறைமையையும்
நேர்மையையும் வெளிப்படுத்தவேண்டும்.
சட்டவிர�ோதமாக துன்புறுத்தல் அல்லது பாரபட்சம்
காட்டுதலை உள்ளடக்கிய எந்த நடத்தையும்
அனுமதிக்கப்படாது. இனம், நிறம், மதம், பாலினம்,
வயது, பிறந்த நாடு, குடியுரிமை, திருமண நிலை,
பாலியல் சார்புநிலை, பாலின அடையாளம்,
மரபியல் தகவல், உடல் ஊனம், முன்னாள்
ராணுவப் பணியாளர் அந்தஸ்து அல்லது வேறு
பாதுகாக்கப்பட்ட இயல்பின் அடிப்படையில்
அல்லாமல் Endo நமது ஊழியர்களை வேலைக்கு
எடுக்கிறது, பயிற்சி அளிக்கிறது, பணி உயர்வு
அளிக்கிறது.

ü Endo பாதை
• தகாத, மற்றவர்களை புண்படுத்துகிற
அல்லது அவமானப்படுத்துகிற வகையிலான
பேச்சுகள் அல்லது உடல்சார் செயல்களை
ஊக்கப்படுத்தாதீர்கள், அது குறித்து
தெரிவியுங்கள்
• சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படும் இயல்புகளைப்
பற்றிய, அல்லது பாலியல் தன்மையுடய
கேலிகள், இழிபேச்சுகள் அல்லது பிற கருத்துகள்
முறையானவை அல்ல
• இன்னொரு நபரின் பணியில் குறுக்கிடுகிற,
அல்லது அச்சுறுத்தலான, விர�ோதமான அல்லது
புண்படுத்தும் வகையில் பணிச் சூழலை ஆக்கும்
பேச்சுகள் அல்லது உடல் ரீதியான நடத்தை
சகித்துக்கொள்ளப்படாது
• சட்டவிர�ோதமான பாரபட்சத்தைத் தடுக்கும்
நிறுவனக் க�ொள்கைகளையும் ப�ொருந்தும்
சட்டங்களையும் பின்பற்றுங்கள்

சக ஊழியர் ஒருவரின் த�ோற்றம் பற்றி அப்பாவித்தனமாக த�ோன்றுகிற,
அத்துடன் பாராட்டும் ந�ோக்கிலான கருத்து ஒன்றை என் சக ஊழியர் ஒருவர்
கூறினார். இது ஏற்புடையதா?
அடிக்கடி கருத்து ச�ொல்வது விர�ோதமான பணிச் சூழலை உருவாக்கும் அளவுக்கு
ம�ோசமாகக்கூடும். எப்போதாவது "உங்கள் ஹேர் கட் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது"
என்பது ப�ோல் ப�ொதுப்படையாகச் ச�ொல்லப்படும் கருத்து அநேகமாக
ஏற்கத்தக்கதுதான். இது பெரும்பாலும் கருத்துகளின் பிரத்தியேகமான தன்மை,
அவை எத்தனை சமயங்களில் ச�ொல்லப்படுகின்றன, ஒட்டும�ொத்தச் சூழல்
ஆகியவற்றைப் ப�ொறுத்தது. ஒரு கருத்தைச் ச�ொல்வது தகுந்ததுதானா என்று
சந்தேகம் எழுந்தால், அதைச் ச�ொல்லாதீர்கள். தகாத கருத்துகளை உங்கள்
மேலாளர், மனிதவள அதிகாரி அல்லது Ethics Hotlineக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
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ஊழியர் பாதுகாப்பையும்
சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்தல்
Endo ஊழியர்கள் நமது மிகவும் மதிப்புள்ள
உடைமைகளில் ஒன்றாவார்கள். நமது பணி
இடங்களின் பாதுகாப்பையும் இடர்க்காப்பையும்
பராமரிப்பதில் நாம் ஒருவருக்கொருவர்
ப�ொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிற�ோம். நமது
வேலை சார்ந்த ப�ொறுப்புகளை பாதுகாப்பாகவும்
த�ொழில்முறையாகவும் நிறைவேற்ற நமக்குரிய
திறனை பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ப�ொருளின்
தாக்கமும் நமது பணிச் சூழலில் இல்லாமல்
பார்த்துக்கொள்வதில் Endo பற்றுறுதி
க�ொண்டிருக்கிறது. பணியிடத்தில் வன்முறை
சகித்துக்கொள்ளப்படாது.
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து ப�ொறுப்புடன் இயங்க
Endo பாடுபடும். சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்களில்
ப�ொருந்தும் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறைத்
தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கும் ப�ொறுப்பு எல்லா
ஊழியர்களுக்கும் உண்டு.

ü Endo பாதை
• பாதுகாப்பு பயிற்சியில் பங்கெடுங்கள்,
நிறுவன பாதுகாப்பு மற்றும் இடர்க்காப்பு
க�ொள்கைகளைப் பின்பற்றுங்கள்
• பாதுகாப்புக் கவலைகள் அல்லது அச்சுறுத்தும்
அல்லது வன்முறையான நடத்தை பற்றி
உடனடியாக தெரிவியுங்கள்
• Endo வேலையைப் பாதுகாப்பாகவும்
வெற்றிகரமாகவும் செய்ய உங்களுக்குள்ள
திறனுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வகையில்
மது, சட்டவிர�ோத ப�ோதை மருந்துகள்,
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ப�ொருட்கள் அல்லது
மருந்தை ஒருப�ோதும் பயன்படுத்தாதீர்கள்
• Endo உடைமையில் அல்லது Endo
த�ொழிலை நடத்தும்போது சட்டவிர�ோத
ப�ோதை மருந்துகளை விற்பது, வாங்குவது,
வைத்திருப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது
தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது
• எந்தவ�ொரு பணி த�ொடர்பான செயலைச்
செய்யும்போதும், வன்முறையான அல்லது
உடல்ரீதியாக பயமுறுத்தும் நடவடிக்கையில்
ஈடுபடாதீர்கள்.
• துப்பாக்கிகள், ஆயுதங்கள், பட்டாசுகள் அல்லது
வெடிமருந்துகள் ஆகியவற்றை நிறுவனத்தின்
ச�ொத்துக்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்துவது
தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
• ப�ொருந்தும் எல்லா சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களுக்கும்
இணங்கி செயல்படுங்கள், எந்த சுற்றுச்சூழல்
சார்ந்த சம்பவங்களையும் தெரிவியுங்கள்
• கழிவுகள் உருவாதலை குறைக்கவும் அல்லது
நீக்கவும் வளங்களை பேணிக்காக்கவும் தகுந்த
நடவடிக்கைகளை எடுங்கள்

30 நமது நடத்தை நெறி

சமூகத்துக்கு உறுதுணையாக நிற்றல்
நமது சமூகங்களை மேம்படுத்தி, ந�ோயாளிகளுக்கு
மேலும் சிறந்த கவனிப்பைத் தர அணுகல் அளித்து,
சிகிச்சையின் விளைவுகளை மேம்படுத்தும்
முன்முயற்சிகளை ஆதரிப்பதில் Endo பற்றுறுதி
க�ொண்டிருக்கிறது. நாம் சுகாதார நலத்
த�ொழில்முறையாளர்களுக்கு ப�ொருத்தமான
கல்வியை அளிப்பதற்கும் நமது தயாரிப்புகள்
குறித்த அறிவியல் அறிவை மேம்படுத்திப்
புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்க உதவும்
ஆராய்ச்சிகளுக்கும் ஆதரவளிக்கிற�ோம்.
நமது நல்கைகள், நன்கொடைகள், தர்மகாரிய
பங்களிப்புகள் ஆகியவை சுகாதார நல
கூட்டாண்மைகள், சமூகக் கூட்டாண்மைகள்,
பேரிடர் உதவி ஆகிய வடிவங்களில் இருக்கின்றன.
அத்துடன் லாபம்சாரா அமைப்புகளுக்கும்
உலகளாவிய முன்முயற்சிகளுக்கும் நாம் உதவி
அளிக்கிற�ோம். நாம் உயர்தரமான கல்விசார்ந்து
ப�ொருத்தமுடைய உரிய காலத்துக்கேற்ற
மருத்துவக் கல்விக்கும் நிதியளிக்கிற�ோம்.
Endo உதவி பெற்ற கல்வியானது சுகாதார நல
த�ொழில்முறையாளர்களுக்கு பாரபட்சமில்லா,
சமநிலையான, சுயேச்சையான உள்ளடக்கத்தை
வழங்கவேண்டும். ப�ொருந்தும் உள்ளூர்
சட்டங்களுக்கும் த�ொடர்புடைய த�ொழில்துறை
தரநிலைகளுக்கும் ஏற்ப அது வழங்கப்படவேண்டும்.

ü Endo பாதை
• உள்ளூர் சமூகங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி,
அவற்றுக்கு உதவிசெய்கிற லாபம்சாரா
அமைப்புகளுக்கு உறுதுணை அளியுங்கள்
• நமது குறிக்கோளுக்கும் க�ொள்கைகளுக்கும்
இசைந்த வழியில் பேரிடர் நிவாரணங்களுக்கும்
லாபம்சாரா, உலகளாவிய முன்முயற்சிகளுக்கும்
உறுதுணை அளியுங்கள்
• ந�ோயாளிகளுக்கான சிகிச்சைக்கு பாதுகாப்பு
அளிக்கும் வகையிலும் அவை மேம்பாடு எட்டும்
வகையிலும் உள்ளூர் அல்லது வட்டார ப�ொது
சுகாதார நலக் க�ொள்கை முயற்சிகளுக்கு
உதவியளித்து அதன் மூலம் கூட்டாண்மைகளை
வளர்த்தெடுங்கள்
• த�ொழில்துறை தரநிலைகளுக்கும் நிறுவனக்
க�ொள்கைகளுக்கும் இசைந்த வகையில்
Endoவின் மருத்துவ நலன் சார்ந்த துறைகளில்
ந�ோயாளிகளின் பராமரிப்பில் மேம்பாடு
காண்பதற்கு உதவும் வகையில் மருத்துவக்
கல்விக்கும் மருத்துவமனை பயிற்சிக்கும்
உறுதுணை அளியுங்கள்
• நமது தயாரிப்புகள் த�ொடர்பான மருத்துவமனை
பராமரிப்பு, மருத்துவ மற்றும் அறிவியல் அறிவை
மேம்படுத்தக்கூடிய மற்றும் த�ொழில்துறை
தரநிலைகளுக்கும் நிறுவனக் க�ொள்கைக்கும்
இசைந்த வகையில் புதிய மருத்துவச்
சிகிச்சைகளுக்கு அழைத்துச்செல்லக்கூடிய
சுயேச்சையான ஆய்வாளர் நிதியுதவியிலான
ஆராய்ச்சிக்கு உறுதுணை அளியுங்கள்

எங்கள் பகுதியில் உள்ள ஒரு மருத்துவர் நமது தயாரிப்புகளில் ஒன்றைக் க�ொண்டு சுயேச்சையான
ஆய்வாளர் நிதியுதவியிலான ஆய்வு ஒன்றை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை நாடுவதாக என்னிடம்
கூறினார். அப்படியென்றால் என்ன என்று அவருக்குத் தெரியவில்லை. நிறுவனம் தற்போது
எதைப் பற்றி ஆய்வு செய்துவருகிறது, அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க விரும்புமா என்று கண்டறியுமாறு
என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார். ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதி என்கிற முறையில், நமது பிராண்ட்
குழுவின் வியூகம் பற்றி எனக்குத் தெரியும். அவருக்கு சில ய�ோசனைகளை என்னால் சுலபமாகத்
தரவும் முடியும். நான் அதைச் செய்யலாமா?
கூடாது. ஆய்வாளர் நிதியுதவியிலான ஆராய்ச்சி என்பது ஆய்வாளர் தானகவே உருவாக்கும்
ய�ோசனையை அடிப்படையாக க�ொண்டு அமையவேண்டும். ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதி என்கிற
முறையில் அந்த மருத்துவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட Endo நல்கை வலைவாசலில் மேலதிக
விவரங்களைப் பார்க்குமாறு வழிகாட்டுவது ஒன்றே உங்கள் ப�ொறுப்பாகும்.
ஒரு த�ொடர்ச்சியான மருத்துவக் கல்வி (Continuing Medical Education - CME)
நிகழ்வில் அல்லது Endo நல்கையால் நிதியளிக்கப்பட்ட நிகழ்வில் ஒரு Endo ஊழியர் அதன்
உள்ளடக்கத்துக்கான உள்ளீடுகளை அளிக்கலாமா?
அளிக்கலாமா
கூடாது. Endo நல்கைகளால் நிதியளிக்கப்படும் எல்லா CME செயல்பாடுகளும் சுயேச்சையானவை.
அவற்றின்மீது எந்த விதத்திலும் Endo செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடாது.
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நமது நிறுவனமும்
நமது
பங்குதாரர்களும்
நமது நிறுவனத்தின் சிறந்த நலனுக்காக
நமது செயல்பாடுகளை நடத்துவதும்
பங்குதாரர்களுக்கு மதிப்பை உருவாக்கித்
தரும் தார்மீகத் த�ொழில் முடிவுகளை
மேற்கொள்வதும் நம்முடைய ப�ொறுப்பாகும்.

நமது நிறுவனமும்
நமது பங்குதாரர்களும்
நிறுவனத்தின் மற்றும் நமது பங்குதாரர்களின்
மேலான நலன்களை காக்கும் வகையில்
Endo த�ொழில்புரியும். நமது செயல்பாடுகள்,
பணிச்செயல்பாடு ஆகியவற்றில் உண்மையாக
இருக்கும். நமது உடைமைகளையும் வளங்களையும்
பயன்படுத்துவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் கவனமாக
இருக்கும்.

ü Endo பாதை
• நலன் முரண்பாடுகளைத் தவிர்த்திடுங்கள்
• உள் தகவல்களை வெளிப்படுத்தாதீர்கள்,
ஒருப�ோதும் உள் தகவல்களின் அடிப்படையில்
ப�ொதுப் பங்குகளில் வர்த்தகம் செய்யாதீர்கள்
• காப்புரிமைகள், வர்த்தகச் சின்னங்கள், வர்ததக
ரகசியங்கள், பிற அறிவுசார் ச�ொத்துகள்
ஆகியவற்றைப் பாதுகாத்திடுங்கள், ரகசிய
தகவல்களுக்கும் பாதுகாப்பளியுங்கள்
• ரகசியத்தன்மையை மதித்திடுங்கள், தனிநபரின்
உடல்நலத் தகவல் உள்பட தனிப்பட்ட
தகவல்களை உரியவகையில் பாதுகாத்திடுங்கள்
• ப�ொருந்தும் சட்டம், நிறுவனக் க�ொள்கை
ஆகியவற்றுக்கு இசைவாக இருக்கும் வகையில்
துல்லியமான முறையில் கணக்கேடுகளையும்
பதிவுகளையும் நிர்வகித்து பததிரமாக
வைத்திருங்கள்
• நிதி அறிக்கைகள் மீது செயல்திறம் மிக்க
கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கிப்
பராமரியுங்கள்
• நிறுவன வளங்களையும் அமைப்புகளையும்
தகுந்த முறையில் பயன்படுத்துங்கள்
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நலன் முரண்பாடுகள்
உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உங்கள் தனி
நேரங்களிலும் நீங்கள் செய்கிற எந்த செயலும்
Endoவில் உங்கள் ப�ொறுப்புகளுடன் எந்த
முரண்பாட்டையும் உருவாக்கக்கூடாது. நீங்கள்
Endoவில் செய்யக்கூடிய த�ொழில் செயல்பாடு
ஒன்றின்மீது தனிநபர் ஆதாயத்துக்கான
சூழல் முறையற்ற வகையில் செல்வாக்குச்
செலுத்தும்போது ஒரு நலன் முரண்பாடு எழுகிறது.
சில எடுத்துக்காட்டுகள்: தனிப்பட்ட ஆதாயத்துக்காக
உங்கள் பதவியைப் பயன்படுத்துதல், வெளி வேலை
ஒன்று உங்களுடைய Endo வேலையில் தலையிடுதல்
அல்லது அத்துடன் ப�ோட்டியிடுதல், நீங்கள்
தனிப்பட்ட உறவு வைத்துள்ள ஒரு நிறுவனத்துக்கு
Endo வர்த்தக வாய்ப்பை சுட்டிக்காட்டுதல்,
சப்ளையர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களிடம்
வெகுமதிகளை எதிர்நோக்குதல் அல்லது பெறுதல்.
சாதகம், முன்னுரிமை ஆகியவை இல்லாத
நிலையிலேயே பாரபட்சமற்ற மற்றும்
நடுநிலையிலிருந்தே Endo சப்ளையர்களுடனும்
நம்மோடு த�ொழில்புரியும் பிற நிறுவனங்களுடனும்
உறவை வைத்திருக்கிறது. பெரும்பாலும்,
முன்கூட்டியே தெரியவந்தால் அல்லது
அங்கீகரிக்கப்பட்டால், ஒரு நலன் முரண்பாட்டை
அல்லது வாய்ப்புள்ள ஒரு நலன் முரண்பாட்டை
தீர்க்கலாம் அல்லது தவிர்க்கலாம். வேறு பல
நேர்வுகளில், வெளிப்படுத்துவது மட்டுமே
ப�ோதுமானதாக இல்லாமலிருக்கலாம். நலன்
முரண்பாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பிருந்தால் நீங்கள்
கிடைக்கும் வளஙகளைப் பயன்படுத்தி, அது குறித்து
கலந்துரையாடி, தீர்த்துக்கொள்வது முக்கியமானது.
என்னுடைய பக்கத்துவீட்டுக்காரர், தனிப்பட்ட முறையில் அவர் என் நெருங்கிய
நண்பரும்கூட, Endoவுக்கு
நண்பரும்கூட
வுக்கு சில ப�ொருள்களை சப்ளை செய்யும் நிறுவனத்துக்கும்
ச�ொந்தக்காரர். இது ஒரு நலன் முரண்பாடா?
முரண்பாடா
இதற்கு வெளிப்படையான தடை இல்லை என்றாலும், இந்த விவரத்தை உங்கள்
மேலாளரிடம் வெளிப்படுத்துவது ப�ொருத்தமானதாக இருக்கும். ப�ொருந்தும்
எனில், இதற்கான சிறந்த தீர்வை அளிப்பதற்காக உங்கள் மேலாளர் சட்டத்
துறை அல்லது உங்கள் விதி இணக்க தலைமைப் ப�ொறுப்பாளருடன் இணைந்து
செயல்படுவார். உங்கள் நண்பரின் நிறுவனத்தைக் க�ொண்டு நமது த�ொழிலின்
மீது செல்வாக்கைச் செலுத்த நீங்கள் எந்த விதத்திலும் முயலக்கூடாது.
ஒரு சப்ளையர் சாப்பிட வருமாறு அல்லது ப�ொழுதுப�ோக்கு சார்ந்த ஆஃபரை
எனக்கு அளிக்க முன்வருகிறார் என்றால் இது முறையானதா இல்லையா
என்பதை நான் எப்படி புரிந்துக�ொள்வது? வேண்டும் என்று நான் கேட்கவில்லை,
அப்படிக் கேட்பது அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்று நான் அறிவேன்.
உள்ளூர் வழமைப்படி செலவு மிதமானதுதான் என்றால், ஒரு சப்ளையர்
பங்கேற்கும் நிலையில், ஒரு சாப்பாட்டினைய�ோ ப�ொழுதுப�ோக்கினைய�ோ
எப்போதாவது ஒரு முறை நீங்கள் ஏற்கலாம். சாதாரணமான பிஸினஸ் சாப்பாடு
அல்லது உள்ளூர் விளையாட்டு நிகழ்வில் கலந்துக�ொள்வது ப�ோன்றவை
ப�ொதுவாக ஏற்கத்தக்கதே. ஆனால் வெளியூருக்கு அழைப்பது அல்லது
மிகப்பெரிய நிகழ்வில் கலந்துக�ொள்ள அழைப்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல.
குறைந்த மதிப்பிலான அன்பளிப்பு கூட நலன் முரண்பாட்டை உருவாக்குவதான
த�ோற்றத்தை உருவாக்கமுடியும், Endo த�ொழில் நிறுவனத்தில் ஒரு வாய்ப்பை
பெறுவற்காக சப்ளையர் முயன்றுக�ொண்டிருக்கக்கூடும் என்பதுப�ோல. சந்தேகம்
ஏற்பட்டால், உங்கள் த�ொழில் விதி இணக்க தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர் அல்லது
மேலாளருடன் இந்த விவகாரம் குறித்து கலந்துரையாடுங்கள். நலன் முரண்பாடு
எழுவதாக த�ோற்றம் எழுந்தால், அதைத் தவிர்ப்பதற்காக ஒரு சாப்பாடு அல்லது
டிக்கெட்டின் நியாயமான சந்தை விலையை நாமே அளித்துவிடுவது எப்போதுமே
விரும்பத்தக்கது ஆகும்.
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ü Endo பாதை
• உண்மையிலேயே தற்போது நலன்
முரண்பாடுகளை உருவாக்குகிற அல்லது
உருவாக்க வல்ல வெளிப்புறச் செயல்பாடுகள்,
வேலை உறவுகள், நிதி நலன்கள் அல்லது
உறவுகள் குறித்து உங்கள் மேலாளர், சட்டத்
துறை த�ொடர்பாளர், அல்லது விதி இணைக்கத்
தலைமைப்பொறுப்பாளரிடம் தகவலை
வெளிப்படுத்திவிடுங்கள்
• வெளி நிறுவனம் அல்லது லாபம்சாரா நிறுவனம்
ஒன்றின் ப�ோர்டில் அலுவலராக அல்லது
இயக்குநராக ப�ொறுப்பு ஏதும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
முன்பு உங்கள் சட்டத் துறை த�ொடர்பாளரிடம்
அல்லது விதி இணக்கத் தலைமைப்
ப�ொறுப்பாளரிடம் அனுமதி வாங்குங்கள்
• Endoவுடன் த�ொழில்புரிவதற்காக ஒரு
முன்நிபந்தனையாக எந்த ஒரு நபரிடமிருந்தும்
அல்லது நிறுவனத்திடமிருந்தும் பணம்,
கட்டணம், கடன் அல்லது சேவைகள்
உள்ளிட்ட எந்த ஒன்றையும் நேரடியாகவ�ோ
மறைமுகமாகவ�ோ கேட்காதீர்கள் அல்லது
பெற்றுக்கொள்ளாதீர்கள்
• Endoவுடன் த�ொழில்புரிகிற அல்லது
த�ொழில்புரிய விரும்புகிறவர்களிடமிருந்து எந்த
அன்பளிப்புகளையும் ப�ொழுதுப�ோக்கையும்
அல்லது ஆதாயங்களையும் கேட்காதீர்கள்
அல்லது பெற்றுக்கொள்ளாதீர்கள்
• Endoவுடன் த�ொழில்புரிகிற அல்லது
த�ொழில்புரிய விரும்புகிறவர்களிடமிருந்து,
உள்ளூர் அளவில் மிதமான
மதிப்புள்ளவற்றைவிட அதிகமான மதிப்புள்ள
அன்பளிப்புகளைய�ோ ப�ொழுதுப�ோக்குகளைய�ோ
ஆதாயங்களையோ ஏற்காதீர்கள், சாத்தியமுள்ள
நலன் முரண்பாட்டுக்கான வாய்ப்பை
உருவாக்காமல் தவிர்த்திடுங்கள்
• Endo வளங்கள், அறிவுசார் ச�ொத்துகள்,
இடங்கள் ஆகியவற்றை தனிப்பட்ட
ஆதாயத்துக்காக பயன்படுத்தாதீர்கள் அல்லது
தவறாக பயன்படுத்தாதீர்கள்
• உங்களுடைய Endo ப�ொறுப்புகள�ோடு உங்கள்
தனிப்பட்ட உறவுகள் முரண்பாடு க�ொள்வதை
அனுமதிக்காதீர்கள்
• ஒரு குடும்ப உறுப்பினரைய�ோ உற்ற
நண்பரைய�ோ வேலைக்கு எடுத்தல், பதவி
உயர்வு அளித்தல் அல்லது நேரடியாக அவர்
மீதான மேற்பார்வையிடல் ஆகியவற்றைச்
செய்யாதீர்கள்

உள் வர்த்தகம்
உள் வர்த்தகம் த�ொடர்பாக பல நாடுகளில்
சட்டங்கள் இருக்கின்றன. நிறுவனத்தின் சில
விவரங்கள் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால்
ஒரு சராசரி முதலீட்டாளர்களுக்கு நிறுவனத்தின்
பங்குகளை வாங்க, விற்க அல்லது த�ொடர்ந்து
வைத்திருக்க முடிவுசெய்ய அத்தகைய விவரங்கள்
முக்கியமானவையாக இருக்கலாம். இதுவே ஒரு
நிறுவனத்தின் உள் விவரம். ஒரு Endo ஊழியராக
நீங்கள் சில உள் விவரங்களை அறியவரலாம்.
இந்த விவரங்களை நீங்கள் யாருக்கும்
வெளிப்படுத்தக்கூடாது. இவ்வாறான உள்
விவரங்களை அறிந்திருக்கும் நிலையில் Endoவில்
அல்லது வேறு ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளில்
எந்த பரிவர்த்தனையையும் ஒரு Endo ஊழியர்
செய்யலாகாது.
ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ஒரு த�ொழில்நிறுவன இணைவு,
முந்தைய வெளிப்பாடுகளின் அடிப்படையில்
சந்தை என்ன எதிர்பார்க்கும�ோ அதற்கு அப்பால்
நிறுவனம் பெறும் வருவாய், ஈட்டல்கள் அல்லது
இன்னும் பகிரங்கமாக வெளியிடப்படாத நிதிப்
பணிச்செயல்பாட்டின் பிற அம்சங்கள், முக்கிய
த�ொழில் முன்னேற்றங்கள் (ஆராய்ச்சி மற்றும்
வளர்ச்சி முடிவுகள், ஒழுங்குமுறையாளர்கள்
நமது தயாரிப்புகளில் ஒன்றுக்கு ஆம�ோதங்கள்
வழங்குவது அல்லது வழங்காதது ப�ோன்றவை
உள்பட), ஒரு பெரிய வாடிக்கையாளரை பெற்றது
அல்லது இழந்தது, ஒரு முக்கியமான பரிவர்த்தனை
ப�ோன்றவை வாய்ப்புள்ள உள் விவரங்களுக்கு சில
எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.
நமது உள் வர்த்தகக் க�ொள்கையின் கீழ்,
"வரம்பிடப்பட்ட ஊழியர்கள்" என்று
அழைக்கப்படும் குறிப்பிட்ட சில ஊழியர்கள்
உள் விவரங்கள் தெரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள், "வரம்பிடப்பட்ட காலத்தில்" எந்த
பங்குச் சந்தை செயல்பாட்டிலும் இறங்க
தடைவிதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள்.
"வரம்பிடப்பட்ட காலம்" என்பது ப�ொதுவாக
ஒவ்வொரு நிதிக் காலாண்டு அல்லது
ஆண்டின் இறுதிக்கு இரு வாரங்களுக்கு முன்பு
த�ொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு நிதிக் காலாண்டு
அல்லது ஆண்டிலும் வருவாய் விவரங்கள்
வெளிப்படுத்தப்பட்டு மூன்று நாள்கள் கழித்து
சந்தை விற்பனையை ஆரம்பிக்கும்போது இந்த
தடைக்காலம் முடிகிறது.

ü Endo பாதை
• Endoவின் உள் வர்த்தகக் க�ொள்கையைக்
கடைப்பிடியுங்கள்
• Endo அல்லது வேறு எந்த நிறுவனத்தின்
உள் விவரமும் தெரிந்திருக்கும் நிலையில்
எந்த வகையிலான பங்குப் பத்திரத்தையும்
வாங்காதீர்கள், விற்காதீர்கள் அல்லது
வாங்க அல்லது விற்க வேறு ஒருவருக்கு
வழிகாட்டாதீர்கள்
• Endoவின் "வரம்பிடப்பட்ட காலம்" குறித்துப்
பரிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள், உங்களிடம்
உள் விவரங்கள் இருக்கும் என்பதான
அதிமுக்கிய இடர்த்தன்மை காரணமாக
உருவாக்கப்பட்டுள்ள வரம்பிடப்பட்ட வர்த்தகக்
காலத்துக்குட்பட்டு, நீங்கள் "வரம்பிடப்பட்ட
ஊழியரா" என்பதை அறிந்துக�ொள்ளுங்கள்
• குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள்
உள்பட யாருக்கும் உள் விவரத்தை
("துப்பு") நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக
வெளிப்படுத்தாதீர்கள் - துப்பினைப்
பெற்றவர்கள் அதை பங்குகள் வாங்குவதற்கு
அல்லது விற்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்
என்று அல்லது வேண்டாம் என்று நீங்கள்
நினைக்காவிட்டாலும்கூட
• எந்தக் கேள்வி எழுந்தாலும் நமது தலைமை
நிதி அதிகாரி அல்லது தலைமை சட்டத் துறை
அதிகாரியைத் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்
நான் முதலீடு செய்யலாமா என்று
ஆராய்ந்துவந்த, ப�ொதுப்பங்குகளை
வெளியிடும் ஒரு நிறுவனத்தோடு, Endo
ஒரு கூட்டுத்தொழிலை மேற்கொள்ள
தீவிரமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறது
என்பது எனக்கு சமீபத்தில்
தெரியவந்திருக்கிறது. அந்த நிறுவனத்தில்
இப்போதும் நான் பங்குகளை
வாங்கலாமா?
கூடாது. வெளியே தெரியாத தகவலின்
அடிப்படையில் பங்கு வர்த்தகம்
செய்தல் சட்டவிர�ோதமானது.
இந்த தடை Endo அல்லது அந்த
பிற நிறுவனத்தின் பங்குகளை
வர்த்தகம்புரிவதற்கும் ப�ொருந்தும்.
பங்குகளை வர்த்தகம்புரிவதில் உங்களுக்கு
த�ொடர்பற்ற வேறு காரணங்கள்
இருந்தாலும் இந்த தடை ப�ொருந்தும்.
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அறிவுசார் ச�ொத்துகளும்
ரகசியக்காப்புள்ள தகவல்களும்
நாம் மிகவும் மதிக்கும் ச�ொத்துகளில் நமது
அறிவுசார் ச�ொத்துகளும் ரகசிய விவரங்களும்
அடங்கும். இந்த ச�ொத்துகளை காப்பது நமது
வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமாகும். இவற்றில் நமது
வடிவுரிமைகள், வர்த்தக ரகசியங்கள், வர்த்தகச்
சின்னங்கள், காப்புரிமைகள், செயலறிவு, தரவு,
நிகழ்முறைகள், அனுபவம், வாடிக்கையாளர்
தகவல்கள், த�ொழில்நுட்ப மற்றும் த�ொழில்
அறிவு ஆகியவை அடங்கும். விற்பனை மற்றும்
சந்தைப்படுத்தல் தரவுத்தளங்கள், சந்தைப்படுத்தல்
வியூகங்களும் திட்டங்களும், விலைநிர்ணய
விவரங்கள், உற்பத்தி நுட்பங்கள், ஆராய்ச்சி
மற்றும் த�ொழில்நுட்ப தரவுகள் ஆகியவை சில
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
ஒவ்வொரு Endo ஊழியரும் நமது அறிவுசார்
ச�ொத்தினை காக்கவேண்டும், நமது ரகசிய
விவரங்கள் த�ொடர்பான ரகசியத்தை பேண
வேண்டும். ஊழியர்கள் Endoஐ விட்டு விலகிய
பிறகும், நமது அறிவுசார் ச�ொத்தினைத் த�ொடர்ந்து
மதிக்க வேண்டும் மற்றும் ரகசியக்காப்புள்ள
மற்றும் நிறுவனத்திற்கு ச�ொந்தமான தகவல்களை
வெளியிடாமல் இருக்கவேண்டும். மற்றவர்களின்
அறிவுசார் ச�ொத்தினை அல்லது ரகசிய
விவரங்களை அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்துவதும்
தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ü Endo பாதை
• Endo அறிவுசார் ச�ொத்தினை இனம்கண்டு
பாதுகாத்திடுங்கள்
• மற்றவர்களின் செல்லுபடியாகும் வடிவுரிமைகள்,
காப்புரிமை ஆவணங்கள், பிற அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமைகள் ஆகியவற்றை மதியுங்கள்
• ரகசியத் தகவல்களை கேட்டல், ஏற்றல்,
பயன்படுத்தலுக்கு முன்பு, Endoவின் ரகசிய
விவரங்களை வெளிப்படுத்தும் முன்பு
அல்லது நமது அறிவுசார் ச�ொத்தினைப்
பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் முன்பு Endoவின்
அறிவுசார் ச�ொத்து சட்ட ஆல�ோசகர்களிடம்
கலந்தால�ோசியுங்கள்
• ஒரு Endo ஊழியர் என்கிற வகையில், நீங்கள்
உருவாக்கும் புதிய கண்டறிதல்கள் அல்லது
சிந்தனைகள் த�ொடர்பாக உங்கள் ப�ொறுப்பு
என்ன என்பதைப் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்
• உடைமை மற்றும் பிற அறிவுசார் ச�ொத்துரிமை
த�ொடர்பான சிக்கல்களை முறையாக
அணுகுவதற்கான எழுத்துபூர்வ ஒப்புதல்
இல்லாமல் வெளி தரப்பினர் யாருடனும் புதிய
தயாரிப்புகளை உருவாக்காதீர்கள்
• ப�ொது இடங்களில் ரகசிய விவரங்களை
கலந்துரையாடாதீர்கள்
• பிற நிறுவனங்கள் அல்லது நபர்களின்
ரகசியக்காப்புள்ள தகவல்கள், அல்லது அறிவுசார்
ச�ொத்துக்களை பயன்படுத்தாதீர்கள், அத்தகைய
பயன்பாட்டுக்கு Endo -க்கு சட்டப்படியான
உரிமை இருந்தால் தவிர

நிறுவனத்தின் த�ொழில் குறித்து Endo ஊழியர்கள் ஒரு ரயில் பயணத்தின்போது
உரையாடிக்கொண்டிருந்ததை நான் கேட்டேன். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
பேசப்பட்ட தகவல் அதிமுக்கியமானது அல்லது ரகசியமானது என்று நீங்கள் நம்பினால்,
பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களிடம் இந்த தகவல்கள் மற்றவர்கள் காதில் விழக்கூடும் என்று அறிவுரைச்
ச�ொல்லுங்கள் மற்றும் சட்டத் துறையை த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள். ரகசியக்காப்புள்ள மற்றும்
ரகசியத்தன்மை தகவல்கள் ப�ொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாக்கும் ப�ொறுப்பு
ஒவ்வொரு Endo பணியாளருக்கும் உள்ளது.
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ரகசியத்தன்மை
சுகாதார நலத் துறையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
காரணமாக நாமும் நமது வாடிக்கையாளர்களும்
தனிப்பட்ட தகவல்களை பயன்படுத்தும்
நிலை மிகவும் அதிகரித்துவருகிறது. ஒரு
உலகளாவிய நிறுவனம் என்கிற முறையில்,
ந�ோயாளிகள் மற்றும் அதைப்போலவே நமது
வாடிக்கையாளர்கள், பங்குதாரர்கள், ஊழியர்கள்
ஆகிய�ோரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை
திரட்டுகிற, பயன்படுத்துகிற, சில வேளைகளில்
பகிர்கிற, தேவை நமது வியூகத்துக்கும் தினசரி
செயல்பாடுகளுக்கும் இருக்கிறது.
Endo இயங்கும் பல நாடுகளில் தனிப்பட்ட
தகவல்களை எப்படி கையாள்வது என்பது குறித்து
சட்டங்கள் இருக்கின்றன. தனிப்பட்ட தகவல்களை,
முக்கியமாக ந�ோயாளிகளின் தனிப்பட்ட
தகவல்களை கையாள்வதில் அல்லது பகிர்வதில்
உதவுவதற்கு ஏதாவது சேவை வழங்குநரை
அல்லது மூன்றாம் தரப்பை பணியிலமர்த்துவதற்கு
முன்பாக, அமெரிக்காவின் மற்றும் வெளிநாடுகளின்
அந்தரங்க சட்டங்க/ளுடன் இணக்கத்தை
உறுதிசெய்துக�ொள்ளும் ப�ொருட்டு ப�ொருத்தமான
ஜாக்கிரதைகளை அமல்படுத்துவதற்காக
சட்டத்துறையை கலந்தால�ோசிப்பதை
உறுதிசெய்துக�ொள்ளவும். பணியாளர்கள்,
ந�ோயாளிகள் அல்லது மற்றவர்களின்
தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்வதற்கு முன்பாக
எப்போதும் Endo -வின் க�ொள்கைகளை
மற்றும் வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் மற்றும்
அமெரிக்காவிற்கு வெளியே செயல்படும் Endo
-வின் துணை நிறுவனங்களுடன் தகவல்களை
பகிர்ந்து க�ொள்வது பற்றிய க�ொள்கைகள்
மீது விசேட கவனம் செலுத்தவும். தனிப்பட்ட
தகவல்களின் ரகசியத்தன்மையை மதித்தல்,
ந�ோயாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள், பங்குதாரர்கள்,
ஊழியர்கள் ஆகிய�ோரின் நம்பகத்தையும்
நம்பிக்கையையும் நம்பிக்கையையும் பெற்றுத்
தருகிறது. உலகெங்கும் ப�ொருந்தும் ரகசியத்தன்மை
சட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதில் நாம் பற்றுறுதி
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.

ü Endo பாதை
• உங்களிடம் சட்டபூர்வமான த�ொழில்
ந�ோக்கம் இல்லாத, பெறுவதற்கான அனுமதி
இல்லாத பட்சத்தில், தனிப்பட்ட தகவல்களை
திரட்டுவதை, பயன்படுத்துவதை, அணுகுவதைத்
தவிர்த்திடுங்கள்
• குறைந்தபட்ச தேவையிலான தகவலை மட்டுமே
திரட்டுங்கள், சாத்தியமாகும்போதெல்லாம்
ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை அடையாளம் காட்டும்
தகவல்களை திரட்டாதீர்கள்
• அனுமதியற்ற தனிநபர்கள் அல்லது
தரப்புகளுடன் தனிப்பட்ட தகவல்களைப்
பகிர்ந்துக�ொள்ளாதீர்கள்
• தமது தனிப்பட்ட தகவல்கள் எவ்வாறு
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து
தனிநபர்களின் ரகசியத்தன்மை விருப்பங்களை
மதியுங்கள்
• நாம் சட்டபூர்வமாக தனிப்பட்ட தகவல்களை
பகிர்ந்துக�ொள்கிற வெளித் தரப்புகளிடமும்
முகவர்களிடமும் அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான
ப�ொருத்தமான ஏற்பாடுகள் இருக்கவேண்டியது
கட்டாயம்
• தனிப்பட்ட தகவல்கள் - குறிப்பாக சுகாதார
நலத் தகவல்கள் ப�ோன்ற அதிமுக்கியத்
தகவல்கள் - நிறுவனக் க�ொள்கைகள் மற்றும்
ப�ொருந்தும் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப உரியவகையில்
பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை ப�ோதுமான
அளவுக்கு உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை எடுங்கள்
• தனிப்பட்ட தகவல்கள் த�ொலைந்துப�ோயின
அல்லது த�ொலைந்துப�ோயிருக்கலாம்
என்றோ அனுமதியற்ற நிலையில்
வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றோ
தெரியவந்தால், அதை உடனடியாக
Ethics Hotlineக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்
• தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பாதுகாப்பு மற்றும் நிறுவன வளங்கள்,
நிறுவன பதிவேடுகள் மற்றும் தகவல்
மேலாண்மை ஆகியவை த�ொடர்பான எல்லா
நிறுவன க�ொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்
ஆவணங்களையும் பின்பற்றுங்கள்

தனிப்பட்ட தகவல்களைக் க�ொண்டிருக்கும் தங்களுடைய தரவு அமைப்புகளில் ஒன்றில் ஒரு
இடர்க்காப்பு பிரச்சினை எழுந்திருக்கிறது என்று நம் சார்பாக தனிப்பட்ட தகவல்களை கையாளும்
நமது விற்பனையாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
இதை Ethics Hotlineக்கு உடனடியாக தெரிவியுங்கள். தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதிக்கும்படி
ஏதேனும் இடர்க்காப்பு பிரச்சினை எழுந்திருக்கலாம�ோ என்பதை Endo மதிப்பீடு செய்யும்,
அத்துடன் அந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் உரிய எதிர்வினையைத் தீர்மானிக்கும். நமது
சார்பாக தனிப்பட்ட தகவல்களை கையாளுவதற்காக நாம் ஒரு விற்பனையாளருடன் ஓர் உறவை
ஏற்படுத்திக்கொள்ளத் த�ொடங்குவதற்கு முன்பே, ப�ொருத்தமான க�ொள்கைகளும் பாதுகாப்பு
ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்.
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நிதி ரீதியான நேர்மை
பங்குதாரர்கள், ப�ொது மற்றும் அரசு முகமைகள்
ஆகிய�ோருக்கான நமது பற்றுறுதியை
நிறைவுசெய்ய, நமது கணக்கேடுகளும் பதிவுகளும்
எல்லாவிதங்களிலும் பாரபட்சமின்றி நிறுவனத்தின்
நிதி நிலைமை, செயல்பாட்டு முடிவுகள், பணப்
புழக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்க
வேண்டும். உள் நிதி கட்டுப்பாடுகள், நிறுவனக்
க�ொள்கைகள் ஆகியவற்றை நன்கு அறிந்து
அவற்றின்படி செயல்படவேண்டிய ப�ொறுப்பு Endo
ஊழியர்களுக்கு இருக்கிறது.
நமது செயல்பாடுகளின் பலனளிப்புத் திறன்
மற்றும் செயல்திறன், நமது நிதி கணக்குவைப்பின்
நம்பகத்தன்மை, ப�ொருந்தும் சட்டங்களுக்கும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கும் நாம் க�ொண்டிருக்கும்
விதி இணக்கம் ஆகியவை குறித்து ப�ோதுமான
அளவுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் வகையில் நமது
உள் கட்டுப்பாடுகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு கட்டுப்பாட்டில் செயலிழப்பு ஏற்பட்டால்
உடனடியாக அதை சரிசெய்வதற்கான திருத்த
நடவடிக்கை எடுத்தல், ஏதேனும் க�ொள்கைகள�ோ
நடைமுறைகள�ோ பின்பற்றப்படாவிட்டால்
அது குறித்து தெரிவித்தல், எந்தக் கட்டுப்பாட்டு
பலவீனத்தையும் இனம்காணுதல் ஆகியவற்றில்
நீங்கள் எப்போதும் உதவிகரமாக இருக்கவேண்டும்.

ü Endo பாதை
• துல்லியமான மற்றும் முழுமையான நிறுவனப்
பதிவுகளை உருவாக்கிப் பராமரித்தல்
• தகுந்த மீள்பார்வைக்குப் பிறகு துல்லியமானது
மற்றும் முழுமையானது என்று நீங்கள் நம்புகிற
பதிவுகளில் மட்டுமே கைய�ொப்பமிடு்கள்
• நிதி பரிவர்த்தனைகள் ப�ொருத்தமான
முறையில் அனுமதிக்கப்படவேண்டும், அவை
செய்யப்பட்ட கணக்குப் பருவத்திலேயே
அவை பதிவுசெய்யப்படவேண்டும், உதவி
ஆவணங்கள�ோடு இணைக்கப்பட்டு சரியாக
கணக்குவைக்கப்படவேண்டும்
• நமது சுயேச்சையான மற்றும் நிறுவன
தணிக்கையாளர்களிடம் எந்த தகவலையும்
மறைக்காமல் வெளிப்படையாக இருங்கள்
• ஒருப�ோதும் பதிவுகளில் ப�ொய்த் தகவலைச்
சேர்க்கவ�ோ நிஜ விவரங்களை தவறாக பதியவ�ோ
நமது கட்டுப்பாடுகளை மீறவ�ோ செய்யாதீர்கள்
• நிறுவனத்தின் கணக்குகளின்
துல்லியத்தன்மையை உறுதி
செய்துக�ொள்வதற்காகவும், நிறுவனத்தின்
நிதிகளைப் பாதுகாக்கும் ப�ொருட்டும்,
நிதிசார்ந்த பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும்
ப�ோதும், நிறுவனத்திற்காக அறிக்கை அளிக்கும்
ப�ோதும், எப்போதும் மிகவும் அதிகபட்ச
எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்

நமது காலாண்டு விற்பனை அளவை அதிகரிப்பதற்காக எனது விநிய�ோகஸ்தர்களுக்கு தற்போது
வழமையாக அனுப்பும் அளவுக்கான தயாரிப்புகளை இருமடங்காக்கி அனுப்பும்படி எனது
மேலாளர் என்னைக் கேட்கிறார். நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
உங்கள் நேர்மையில் சமரசம் செய்துக�ொள்ளாதீர்கள். உங்கள் விநிய�ோகஸ்தரால் எவ்வளவு
விற்கமுடியும�ோ அதைவிட அதிகமான தயாரிப்புகளை அவரிடம் தெரிந்தே விற்பது
சட்டவிர�ோதமாகும். உங்கள் நிதி அல்லது விதி இணக்கத் தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர் அல்லது
சட்டத் த�ொடர்பாளரிடம் இந்தப் பிரச்சினையை எழுப்புங்கள். நீங்கள் Ethics Hotlineஐயும்
த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.
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நிறுவன அமைப்புகளையும்
ஆதாரங்களையும் பயன்படுத்துதல்

அடையமுடிகிறது, நமது சட்ட, நிதி, ஒழுங்குமுறை
மற்றும் ஒப்பந்தம் சார்ந்த கடப்பாடுகளை சரிவர
செய்வதில் மையமாக இருந்து அது உதவுகிறது.

நிறுவன அமைப்புகளையும் வளங்களையும்
முறையாக பயன்படுத்தும் உரிமை நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. சில வரம்புகளுக்கு
உட்பட்டு தற்செயலாகவ�ோ எப்போதாவத�ோ
நாம் நமது அமைப்புகளை நமது தனிப்பட்ட
தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவது
அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும், இந்த
அமைப்புகளும் வளங்களும் சட்டபூர்வான த�ொழில்
ந�ோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.
உள்ளூர் சட்டம் க�ோருமிடங்கள் தவிர, நமது
நிறுவன அமைப்புகளில் சேமித்துவைக்கப்பட்டுள்ள
அல்லது அதற்கு அனுப்பப்படுகிற தகவல்களின்
ரகசியத்தன்மைக்கு உத்தரவாதமில்லை. உங்கள்
அல்லது அதன் சர்வர்களில் அல்லது கருவிகள்
உட்பட பிற ப�ொருட்களில் உள்ள மற்ற
தகவல்களை எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும்
முன்னறிவிப்பின்றி Endo ஆராயலாம்.

நிறுவனப் பதிவுகள் என்பதற்கு பரந்த ப�ொருள்
உண்டு. அதில் எல்லா ஊடகங்களிலும் பதியும்
பதிவுகள் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக தாள்
(கையெழுத்தில் உள்ள குறிப்புகள் உள்பட), ஒலி
அல்லது காண�ொளி பதிவுகள், கணிப்பொறியிலுள்ள
தகவல்களான மின்னஞ்சல்கள், மின்னணு
க�ோப்புகள் உள்ளிட்டவை அடங்கும். நிறுவனத்தின்
பதிவுகள் மேலாண்மைக் க�ொள்கைகள் மற்றும்
வைத்திருப்பு நேரத்திட்டங்களை நீங்கள்
பின்பற்ற வேண்டும். வழமையான வைத்திருப்பு
காலத்தைவிட அதிக காலம் வைத்திருப்பதற்கான
தேவையை வெளித் தரப்பு (உதாரணமாக அரசு
அமைப்புகள்) க�ோரிக்கைகள், வழக்குகள், அல்லது
பிற விசாரணைகள் உருவாக்கலாம். ஒரு "சட்டம்
காரணமாக வைத்திருப்பு" அல்லது வழங்கப்பட்ட
வேறு எந்த "வைத்திருப்பு கட்டளை"ய�ோடும்
ப�ொருந்தும் எந்த பதிவுகளையும் பாதுகாப்பது
Endoவின் க�ொள்கையாகும்.

ü Endo பாதை
• தகாத, பாரபட்சம் காட்டுகிற, த�ொந்தரவு
அளிக்கும், பாலியல் ரீதியில் வெளிப்படையான,
அல்லது அவதூறு ஏற்படுத்துகிற எந்த
விஷயத்தையும் அனுப்பவ�ோ பெறவ�ோ எந்த
Endo அமைப்பையும் அல்லது சாதனத்தையும்
பயன்படுத்தாதீர்கள்
• உங்கள் அமைப்பின் கடவுச்சொற்களை
பாதுகாத்திடுங்கள். ஒழுங்கான த�ொழில்
காரணத்திற்காகத் தவிர (த�ொழில்நுட்ப உதவி
ப�ோன்றவை) அவற்றை வேறு யார�ோடும்
பகிர்ந்துக�ொள்ளாதீர்கள்; பகிர்ந்துக�ொண்ட
பின்பு அவை மாற்றப்பட வேண்டும்
• முறையான அனுமதியின்றித்
த�ொடர்புறுத்தல்களை பதிவு செய்யாதீர்கள்,
மற்றபடி உள்ளூர் சட்டத்தால்
அனுமதிக்கப்பட்டபடி மட்டும் பதிவு செய்யுங்கள்
• அனுமதியற்ற நபர்களால் அணுகப்படக்கூடிய
அல்லது துஷ்பிரய�ோகம் செய்யப்படக்கூடிய
இடங்களில் Endo கணிப்பொறிகளை அல்லது
சாதனங்களை கவனிப்பாரற்று விட்டுச்
செல்லாதீர்கள்
• எல்லா கணிப்பொறி தரவுகளையும்
ரகசியமானவையாகக் கையாளுங்கள்

நிறுவன பதிவுகளும் தகவல்
மேலாண்மையும்
Endo ஊழியர்கள் தகவலின் முழுமைத்தன்மையைப்
பாதுகாக்கும் விதத்தில் நிறுவனத்தின்
பதிவுகளையும் தகவல்களையும் பராமரிக்கவும்,
சேமித்துவைக்கவும், ப�ொருந்தும்போது மற்றும்
க�ொள்கையுடன் ஒத்துப்போகும்போதும்,
அழிக்கவும் வேண்டும். பதிவுகளை திறம்பட
நிர்வகிக்கும்போது அதன் காரணமாக,
முடிவெடுத்தலில் சிறப்பாக விளங்கமுடிகிறது,
நிறுவனத்தின் செயல்திறனில் முன்னேற்றத்தை

ü Endo பாதை
• உங்கள் வேலைப் ப�ொறுப்புகளுக்கு நிறுவன
பதிவுகள் மேலாண்மைக் க�ொள்கைகள்
எவ்வாறு ப�ொருந்துகின்றன என்பதைப் பற்றி
அறிந்திருங்கள்
• ப�ொருந்தும் சட்டங்கள், நிறுவனக் க�ொள்கைகள்,
வைத்திருப்பு நேரத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றால்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலம் வரை பதிவுகளை
வைத்திருங்கள்
• உங்களுக்கு ஒரு "வைத்திருப்பு கட்டளை"
வந்தால், சிறப்பு கவனம் எடுத்து, எல்லா
ஆவணங்களையும் அல்லது "வைத்திருப்பு
கட்டளை"க்கு த�ொடர்புடைய எல்லா
பதிவுகளையும் வைத்திருங்கள்
• தகவல் மேலாண்மை த�ொடர்பான நிறுவன
க�ொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட
பதிவேடுகள் மேலாண்மை த�ொடர்பான எல்லா
Endo க�ொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்
ஆவணங்களையும் பின்பற்றுங்கள்

அலுவலகத்தில்
நான் என் ச�ொந்த
மின்னஞ்சலை
பார்க்கலாமா?
ப�ொதுவாக,
வரம்புக்குட்பட்ட
தனிப்பட்ட
ந�ோக்கங்களுக்காக
நீங்கள் உங்கள்
தனிப்பட்ட
மின்னஞ்சலை அல்லது
இணையத்தை நிறுவன
கணினிகளைப்
பயன்படுத்தி
பார்க்கலாம்.
ஆனால் அப்போதும்
நீங்கள் நிறுவனக்
க�ொள்கைகளுக்கு
உட்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
எடுத்துக்காட்டாக,
பாலியல் ரீதியில்
வெளிப்படையான,
பாரபட்சம்
காட்டுகிற அல்லது
வேறுவிதங்களில்
இடையூறு செய்கிற
அல்லது புண்படுத்துகிற
தகாத விஷயங்களை
இணையத்தில்பார்ப்பத�ோ
தரவிறக்கம் செய்வத�ோ
முறையற்றவை. நிறுவன
கணினிகளை தனிப்பட்ட
முறையில் எப்போதாவது
பயன்படுத்தலாம்,
அது உங்கள்
பணிச்செயல்பாட்டை
பாதிக்கக்கூடாது. எந்த
நேரத்திலும், Endo
உங்கள் இணையப்
பயன்பாட்டை
கண்காணிக்கலாம்
மற்றும் தணிக்கை
செய்யலாம்.

• நிறுவன பதிவேடுகள், தகவல் மேலாண்மை,
தரவுகள் ஒருங்கிணைப்பு அந்தரங்கம் மற்றும்
தகவல் பாதுகாப்பு த�ொடர்பான எல்லா பயிற்சி
தேவைப்பாடுகளையும் உரிய காலத்தில்
முடிக்கவும்
• உடனே வரவிருக்கும் அல்லது நடப்பில் உள்ள
ஒரு புலனாய்வு, வழக்கு, அல்லது விசாரணை
த�ொடர்பான எந்த பதிவுகளையும் ஒருப�ோதம்
மறைக்கவ�ோ அவற்றில் மாற்றங்கள் செய்யவ�ோ
அழிக்கவ�ோ கூடாது
• ஒருப�ோதும் ப�ொது இடங்களில்
கேட்பாரின்றி நிறுவன ஆவணங்களை
விட்டுச் செல்லாதீர்கள், எதிர்பாராத விதமாக
ஆவணங்கள் த�ொலைந்துப�ோனால�ோ
அழிக்கப்பட்டுவிட்டால�ோ அதைத்
தெரிவியுங்கள்
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நிறுவன விவகாரங்களும்
முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஊடக
உறவுகளும்
நிதி பகுப்பாய்வாளர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்கள்,
ஊடகஙகள், ப�ொதுமக்கள் ஆகிய�ோருக்கும் நிஜ
விவரங்களின் அடிப்படையிலான தகவல்களை
துல்லியமாக, நம்பகத்தன்மையுடன், உரிய
நேரத்தில் அளிப்பதில் Endo பற்றுறுதி
க�ொண்டிருக்கிறது. தகவலை உரிய வகையில்
அளிக்க, Endo அல்லது நமது த�ொழில்
பிரிவுகள் பற்றி வெளியிலிருந்து வரும் தகவல்
வேண்டுக�ோள்களை நிறுவன விவகாரங்கள்
துறைக்கு அனுப்பவேண்டும். ஒரு Endo ஊழியர்,
நேரில் சந்தித்துப் பேச வேண்டும் என்றோ
வாடிக்கைக்கு விர�ோதமாக ஆவணங்களைக்
க�ோரிய�ோ ஓர் அரசு முகமையின் பிரதிநிதி
ஒருவரால், ஒரு வழக்குரைஞரால் அல்லது
ஒரு வழக்குரைஞரின் பிரதிநிதியால் த�ொடர்பு
க�ொள்ளப்பட்டால், சட்டத் துறை உடனடியாகத்
த�ொடர்பு க�ொள்ளப்பட வேண்டும். உரிய
அனுமதியின்றி நிறுவனத்தின் த�ொழில் பற்றி
Endo ஊழியர்கள் ஊடகங்களிடம் எதுவும்
ச�ொல்லக்கூடாது. எந்த ஊடக விசாரிப்புகளும்
உடனடியாக நிறுவன விவகாரங்கள் துறைக்கு
அனுப்பப்படவேண்டும்.

ü Endo பாதை
• உரிய அனுமதி இல்லாமல் Endo அல்லது
அதன் த�ொழில் பிரிவுகள் பற்றி ஊடகம்,
நிதி பகுப்பாய்வாளர்கள், அரசு அதிகாரிகள்,
வழக்கறிஞர்கள், அல்லது அவர்களின்
பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட வெளி நபர்களுக்கு எந்த
விவரத்தையும் அளிக்காதீர்கள்
• தற்போதைய அல்லது முந்தைய ஊழியர்கள்
பற்றி உங்களிடம் ஏதேனும் தகவல்
கேட்கப்பட்டால், அந்த வேண்டுக�ோளை
மனிதவளத் துறைக்கு திருப்பி விடுங்கள்
• ஒரு விசாரணை குறித்து உங்களிடம் ஒரு
அரசு அமைப்பு த�ொடர்பு க�ொண்டால், சட்டத்
துறையினரை அவர்கள் த�ொடர்புக�ொண்டு
அனுமதி பெற்றால�ொழிய உங்களால் எந்த
தகவலையும் அளிக்க இயலாது என்பது
நிறுவனத்தின் க�ொள்கை என்பதை அந்த அரசு
பிரதிநிதியிடம் மரியாதையான முறையில்
தெரிவியுங்கள்

Endoவில்
வில் எனது நிபுணத்துவம் உள்ள விவகாரங்கள் குறித்து ஒரு மாநாட்டில் பேசும்படி என்னைக்
கேட்டிருக்கிறார்கள். இதை நான் செய்யலாமா?
உங்கள் மேலாளர் மற்றும் நிறுவன விவகாரங்கள் துறையின் முன் ஒப்புதல் இன்றி நிறுவனத்தின்
பிரதிநிதி என்கிற அளவில் உங்கள் நிபுணத்துவம் பர்றி பேசும்படி வரும் அழைப்புகளை நீங்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. நீங்கள் கலந்துக�ொண்டு பேசினால் ரகசியமான தகவல்கள் வெளிப்பட
வாய்ப்பிருக்கிறது அல்லது நமது அறிவுசார் ச�ொத்துரிமையை நாம் பாதுகாப்பது அதனால்
பாதிக்கப்படலாம் என்பதால், நீங்கள் சட்டத் துறையை கலந்தால�ோசிக்க வேண்டும்.

40 நமது நடத்தை நெறி

Endoவில் விதி
இணக்கம்
மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை
ஆகியவற்றுடன் செயல்படுதல்—இது
ஒவ்வொருவரின் ப�ொறுப்பு. Endoவின்
பாதையும்கூட.

Endoவில் விதி
இணக்கம்
நமது விதி இணக்கத் திட்டம்
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நிறுனத்தின் மதிப்பீடுகள் மற்றும் தார்மீகம்,
விதி இணக்கம் த�ொடர்பான அதன்
பற்றுறுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனத்தின் விதி இணக்கத்
திட்டத்தை மேற்பார்வையிடும் ப�ொறுப்பு விதி
இணக்கம் மற்றும் த�ொழில் நடைமுறைகள்
துறையினுடையதாகும். நிறுவனத்தின்
எல்லா இடங்களிலும் விதி இணக்கம் சரியாக
பின்பற்றப்படுவதை என்பதை உறுதிசெய்ய அந்தத்
துறை பின்வரும் செயல்திறமிக்க திட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்துகிறது: த�ொழில் நடத்தைக்கான
தெளிவான விதிகளை நிலைநிறுத்துதல்,
ஊழியர்களுக்குக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி அளித்தல்,
ஒரு திட்டம் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகிறதா
என்பதைப் பார்த்து, அதன் விளைதிறனை
மேம்படுத்தும் வகையில் அதைத் த�ொடர்ந்து
கண்காணித்தல்.
நம்பிக்கை, கூட்டுழைப்பு, பரஸ்பர மரியாதை
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உறவுகளை
உருவாக்க அந்தத் துறை முயல்கிறது.
ஏனென்றால் அவைதான் தார்மீகத்துக்கும் விதி
இணக்குத்துக்குமான முனைப்புள்ள மற்றும்
நீடித்துநிற்கிற அணுகுமுறைக்கான அடித்தளமாகும்.
Endoவின்
வின் விதி இணக்க திட்டம் பற்றி
மேலதிக தகவல்களை நான் எங்கே
பெறமுடியும்?
மேலதிக தகவல்களைப் பெற இங்கே
செல்லவும்: நிறுவன விதி இணக்கம்
மற்றும் த�ொழில் நடைமுறைத் துறையின்
அகவலையான http://at.endo.
com/ourbusiness/departments/
corpcompliance/Pages/Default.aspx.
உங்கள் த�ொழில் பிரிவின் விதி இணக்க
தலைமைப் ப�ொறுப்பாளர்கள், நிறுவன
விதி இணக்கக் க�ொள்கைகள் மற்றும்
நடைமுறைகள் குறித்த விவரங்கள்,
அத்துடன் கல்வி மற்றும் பயிற்சி
முயற்சிகளைப் பற்றிய தகவல்கள் ஆகியன
இந்தத் தளத்தில் இருக்கின்றன.

ü Endo பாதை
• Endo விதி இணக்கத் திட்டம்
குறித்தர குறைந்தபட்சம் காலாண்டு
இற்றைப்படுத்தங்களைப் பெறும் ஒரு துணைக்
குழு மூலமாக நமது இயக்குநர்கள் குழு இதை
மேற்பார்வையிடுகிறது
• நமது தலைமை விதி இணக்க அலுவலரும்
இது குறித்து தலைமை செயல் அதிகாரிகியிடம்
தெரிவிப்பு செய்கிறார்கள். அவர்கள் நேரடியாக
இயக்குநர்கள் குழுவுக்கும் விதி இணக்கம் குறித்து
தெரிவிப்பு செய்யக்கூடும்
• நமது உலகளாவிய மற்றும் அமெரிக்காவிற்கான
விதி இணக்கக் குழுக்கள் இரண்டிலும்
நிறைவேற்றுகைத் தலைவர்கள் குழுவின் மற்றும்
மூத்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது நமது
விதி இணக்க திட்டத்தை மேற்பார்வையிட்டு,
மதிப்பிட்டு, மேம்படுத்துகிறது, விதி இணக்கம்
த�ொடர்பான Endoவின் வியூக ரீதியான
அணுகுமுறையை அமெரிக்கா ப்ராண்டட்
மருந்துகள் தயாரிப்புத் த�ொழிலிலும் உலகெங்கும்
Endo -வின் த�ொழில்கள் எல்லாவற்றிலும்,
ஆதரிக்கிறது
• இந்த நடத்தை நெறி மற்றும் த�ொழில் பிரிவின்
விதி இணக்கக் க�ொள்கைகள் ப�ோன்ற
எழுத்துபூர்வ தரநிலைகளின்படி இயங்குங்கள்
• இந்த நெறி, நிறுவனக் க�ொள்கைகள்,
ப�ொருந்தும் சட்டங்கள் ஆகியவை பற்றி
நமது ஊழியர்களுக்கு கல்வி புகட்டவும்
பயிற்சி அளிக்கவும் நடக்கும் முயற்சிகளை
முன்னீடு செய்யுங்கள், அவற்றுக்கு உறுதுணை
அளியுங்கள்
• நமது நிறுவனக் க�ொள்கைகளையும்
நடைமுறைகளையும் நாம் பின்பற்றுவதைக்
கண்காணிப்பதையும் தணிக்கை செய்வதையும்
மேற்பார்வையிடுங்கள்
• சாத்தியமான விதி இணக்க மீறல்கள்
குறித்து பாரபட்சமற்ற, நடுநிலையான,
உரிய நேரத்திலான புலனாய்வுகளை
மேற்கொள்ளுங்கள்
• ப�ொருந்துமிடத்தில், மீறல்கள் குறித்து உரிய
முறையில் பதில்வினையாற்றுங்கள், சரிசெய்தல்
மற்றும் முன்கூட்டியே தடுத்தலுக்கான
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்
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ü Endo பாதை
• நமது நற்பெயரைக் காப்பதற்காக நேர்மை, பாரபட்சமின்மை, நாணயம் ஆகியவற்றுடன்
செயல்படுதலும் தனிப்பட்ட முறையில் ப�ொறுப்பேற்பதும்
• " எண்ணிக்கையைப் பெருக்குவதற்காக" அல்லது ஒரு மேற்பார்வையாளரின்
நிர்பந்தத்துக்கு அடிபணிந்து ஒருப�ோதும் உங்கள் நாணயத்தில் சமரசம்
செய்துக�ொள்ளாமை

மரியாதை,
நம்பிக்கை,
நேர்மை
ஆகியவற்றுடன்
செயல்படுதல்
Endo பாதை

• சக ஊழியர்கள், அரசு அதிகாரிகள், த�ொழில் கூட்டாளர்கள், ப�ோட்டியாளர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள், ந�ோயாளிகள் ஆகிய�ோரை மதித்தல்
• விதிகளை அறிவதும் பின்பற்றுவதும் வழிகாட்டலை நாடுவதும்
• தார்மீக நடத்தை எதிர்பார்க்கப்படுகிற, அங்கீகரிக்கப்படுகிற, மதிக்கப்படுகிற ஒரு
கலாச்சாரத்தைப் பேணுதல்
• இ
 ந்த நெறியின் மீறல் த�ொடர்பான தெரிந்த அல்லது சந்தேகத்துக்குரிய
நடவடிக்கைகளைத் தெரிவித்தல்
• பு
 லனாய்வாளர்களுக்கு ஒத்துழைத்தல் - எப்போதும் வெளிப்படையாகப் பேசி
உண்மையைச் ச�ொல்லுதல்
• சந்தேகத்துக்கிடமாக ஒரு விதிமீறல் நேரும்போது அதை முழுமையாக நம்பி
தெரிவிக்கும் அல்லது சந்தேகத்துக்கிடமாக நடந்த ஒரு விதிமீறல் த�ொடர்பான எந்த ஒரு
புலனாய்விலும் முழுமையாக நம்பி பங்கேற்கும் ஒரு ஊழியர் மீது ஒரு பழிவாங்கல�ோ
அச்சுறுத்தல�ோ எந்த வடிவத்தில் ஏற்பட்டாலும் அவை சகித்துக்கொள்ளப்படமாட்டாது
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