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நமது தலைவர் மற்றும் தலைலமச் சசயை் 
அதிகாரியிடமிருந்து ஒரு மடை்

அன்புலடய குழு உறுப்பினர்களே,

மக்கே் தங்கே் வாழ்க்லகலய மிகச் சிறந்த வலகயிை் வாழ்வதற்கு உதவும் உடை்நை 
கவனிப்லப வழங்குவதிை் Endo மிக முக்கியமான பங்காற்றி வருகிறது. இந்தத் 
சதாழிற்துலறயிை் பணியாற்றுகிளறாம் என்ற வலகயிை், நாம் ளசலவயளிக்கும் பை்ளவறு 
வலகயான பங்ளகற்பாேர்கலே ஆதரிக்க ளவண்டிய சபாறுப்லபச் சுமக்கிளறாம்,  
இதிை் நமது சக பணியாேர்கே், பங்குதாரர்கே், ஒழுங்கலமப்பேர்கே், உடை்நைகவனிப்பு 
சதாழிை்முலற பணியாேர்கே், சமூகம் மற்றும் முக்கியமாக ளநாயாளிகே் ஆகிளயார் 
அடங்குவர். நாம் நம்முலடய வர்த்தக இைக்குகலே அலடவது மற்றும் அதன் ளபாது 
ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் நாம் ளநர்லமயுடன் நடப்பது சதாடர்பாக அவர்கே் அலனவரும் 
நம்லம நம்பியிருக்கின்றனர். 

ளநர்லம மற்றும் தரம்,கூட்டுப்பணி, ஊக்கம், புத்தாக்கம் மற்றும் பரிவுணர்வு ஆகியலவளய 
ஒரு நிறுவனமாக நாம் யார் என்பலதயும், நாம் எவ்வாறு இயங்க ளவண்டும் என்பலதயும் 
வலரயறுக்கின்றன. அளதளபாை், இந்த மதிப்புகளுக்கு இணங்கியபடி, உங்களுலடய 
அன்றாட வர்த்தக தகவை் பரிமாற்றங்களிை் சரியான முடிவுகலே எடுப்பதற்கு 
உங்களுக்கு உதவுவதற்காகளவ Endo-வின் நடத்லத சநறிமுலறத்சதாகுப்பு (நமது 
“சநறி”) வடிவலமக்கப்பட்டுே்ேது. நாம் பணியாற்றும், மிகவும் முலறப்படுத்தப்பட்ட 
சதாழிற்துலறயிை் எப்படி இயங்குவது என்பதற்கான வழிகாட்டுதலை வழங்கும் Endo-
வின் முதன்லமயான சகாே்லககே் மற்றும் தரநிலைகே் ஆகியவற்றின் சுருக்கத்லத 
நமது சநறி சகாண்டுே்ேது. நமது குழுக்களிலடளய இணக்கத்தன்லம நிலறந்த 
ஒரு கைாச்சாரத்லத வேர்த்சதடுக்க நமக்கு உதவுவதற்கு, நீங்கே் இந்த நிறுவனத்தின் 
உரிலமயாேலரப் ளபாை நடந்து சகாே்ே ளவண்டும், சபாறுப்புலடயவராக உங்கலே 
ஆக்கிக் சகாே்ே ளவண்டும் மற்றும் நமது சநறிக்கு இணங்கியபடி பணியாற்ற ளவண்டும் 
என்று உங்களிடம் ளகட்டுக்சகாே்கிளறாம். 

நம்முலடய வர்த்தக தந்திளராபாயம் நம்லம நன்லமக்கான சக்தியாக இருப்பதற்கு 
அலறகூவை் விடுக்கிறது—அதாவது அது நம்முலடய பங்குதாரர்களுக்கு ளநர்மலறயான 
தாக்கத்லத ஏற்படுத்தக் கூடிய இன்னும் ளபண்தலகலம மிக்க நலடமுலறகலே 
நாம் பின்பற்றுவதற்கான அலழப்பாகும். இதிை் நாம் இணக்கத்தன்லமலயயும் 
அறசநறிகலேயும் அணுகும் வழிமுலறயும் உே்ேடங்கும். ஒரு நிறுவனமாக, 
தலைவர்கோக மற்றும் தனிநபர்கோக—நமது நற்சபயர்—நாம் நமது வர்த்தகத்லத 
எவ்வாறு நடத்துகிளறாம் என்பதாை் உருவாக்கப்படுகிறது. ளதலவயுலடய 
மக்களுக்காக புத்தாக்கம் நிலறந்த, உயர்தரமான தயாரிப்புகலே வழங்குவதற்கு நாம் 
பணியாற்றும்ளபாது, நாம் எப்ளபாதும் ளநர்லமயுடன் சசயை்பட ளவண்டும்.

நீங்கே் இந்த சநறிலய மீே்பார்லவயிட்டு, இதன் உே்ேடக்கத்லதப் புரிந்து சகாே்கிறீர்கே் 
என்று ஆண்டுளதாறும் சான்றளிக்க ளவண்டும். ஆண்டு முழுவதும் இந்த சநறிலய ஒரு 
ஆளைாசலன துலணயாகவும் வழிகாட்டியாகவும் பயன்படுத்துவதற்கு நான் உங்கலே 
ஊக்குவிக்கிளறன். நாம் வர்த்தக இைக்குகே் இைட்சியமிக்கலவ, ஒன்றிலணந்து 
நம்மாை் அவற்லற எட்ட முடியும் என்று நான் அறிந்திருக்கிளறன். வர்த்தகப் பைன்கலேப் 
ளபாைளவ நாம் எப்படி நமது இைக்குகலே எட்டுகிளறாம் என்பதும் மிகவும் முக்கியமானது. 
ஒவ்சவாரு குழு உறுப்பினரும் நமது சநறிலயக் கலடபிடித்து ஏற்றுக்சகாண்டு, 
அதன்படிளய வாழ்வார்கே் என்று நான் நம்பைாம் என்று அறிந்திருக்கிளறன். அவ்வாறு 
சசய்யும்ளபாது, நமது தயாரிப்புக்கோை் மக்களின் வாழ்க்லககலே ளமம்படுத்துவதற்காக 
நாம் சாதிக்கும் விஷயங்களுக்காக மட்டுமின்றி, அவ்வாறு சசய்வதற்காக ஒரு குழுவாக 
நாம் ஒன்றிலணந்து பணியாற்றும் முலறக்காகவும் நாம் சபருலம சகாே்ளவாம்.

உங்கே் உண்லமயுே்ே,

Blaise Coleman (பிசேய்ஸ் ளகாை்ளமன்)

தலைவர் மற்றும் தலைலமச் சசயை் அதிகாரி
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S U SAN WILLIAMSON 
(சூெ ன் விலியை்ெ ன்)

நமது தலைலம இணக்க அதிகாரியின் மடை்

அன்புலடய சக குழு உறுப்பினர்களே,

ளநர்லமயுடன் சசயைாற்றுவதும், தரநிலைக்கான மனப்பாங்குடன் நமது தயாரிப்புகலே 
வழங்குவதும் நமது நிறுவனம் முழுவதும் பகிர்ந்துசகாே்ேப்பட்ட மதிப்புகோகும். 
யாருளம பார்த்துக்சகாண்டிராதளபாதும் சரியானலத நீங்கே் சசய்ய ளவண்டும் என்று 
உங்களிடம் ளகட்டுக்சகாே்கிளறாம். இணக்கத்தன்லம மற்றும் அறசநறிகே் நிலறந்த 
ஒரு கைாச்சாரத்லத Endo -விை் ளபணுவதற்கு இந்த அடிப்பலடயான நடத்லதளய மிகவும் 
முக்கியமானதாகும். இது எந்தசவாரு நிறுவனத்துக்கும் முக்கியமானது, குறிப்பாக நாம் 
பணியாற்றுவது மிகவும் ஒழுங்குமுலறப்படுத்தப்பட்ட சதாழிற்துலறயாக இருப்பதாை் 
நமக்கு இது மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்தச் சூழலிை் நீங்கே் வழியறிந்து சசை்வதற்கு 
உதவுவதற்காகளவ நமது சநறி வடிவலமக்கப்பட்டுே்ேது, இதன் மூைம் கவனம் குவித்த 
சசயைாக்கத்தின் மூைமாக வாழ்க்லகலய ளமம்படுத்தும் தயாரிப்புகலே உருவாக்கி 
வழங்கும் நமது குறிக்ளகாலே இன்னும் திறம்பட அலடய முடியும்.

சநறி என்பது ஒரு பயனுே்ே கருவியாக உே்ே அளத ளநரத்திை், ளநர்லமயுடன் 
சசயைாற்றுவது என்பது அலனவருளம கட்டாயம் சபாறுப்ளபற்றுக் சகாே்ே ளவண்டிய 
விஷயமாகும்—நாம் அலனவருளம “அலதச் சபாறுப்ளபற்று சகாே்ளுங்கே் ளவண்டும்.” 
நமது சநறி என்பது நீங்கே் சதரிந்து சகாே்ே ளவண்டிய எை்ைா சகாே்லககளின் 
இறுதியான பட்டியலை வழங்குவலத ளநாக்கமாகக் சகாண்டதை்ை; மாறாக இது 
உங்கே் தினசரி நடவடிக்லககளிை் வழிகாட்டும் ஒரு தார்மீக திலசகாட்டியாகும். 
சசாந்தமாக்கிக் சகாே்ளுதை் என்பலதப் சபாருத்த வலரயிை் நிலனவிை் சகாே்வதற்கு 
மூன்று எளிலமயான விஷயங்கே் இருக்கின்றன: (1) விதிமுலறகலேத் சதரிந்து 
சகாே்ளுங்கே்; (2) ளநர்லமயுடனும் மரியாலதயுடனும் நடந்து சகாே்ளுங்கே்; மற்றும் (3) 
சவளிப்பலடயாகப் ளபசுங்கே்.

நம்முலடய சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம மற்றும் வர்த்தக நலடமுலறகே் 
குழுவினரின் இைக்கானது, Endo -வுக்குே் அறசநறிகே் மற்றும் இணக்கத்தன்லம 
என்கிற அடித்தேத்லதக் கட்டலமத்து, முன்ளனற்றுவதாகும். இது நமது நிறுவனம், நமது 
சகாே்லககே் மற்றும் நலடமுலறகலேப் பின்பற்றியும், அளத ளநரத்திை் சபாருந்தக் 
கூடிய சட்ட, ஒழுங்குமுலற மற்றும் சதாழிை்துலற தரநிலைகலேக் கலடப்பிடித்தும் 
நிறுவனத்தின் சதாலைளநாக்லக அலடவதற்கான திறலனப் சபற உதவும். எை்ைா குழு 
உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு வேமாக இணக்கத்தன்லம தலைவர்கே் நமது வியாபாரம் 
முழுவதும் இடம்சபற்றிருக்கின்றனர். சநறி அை்ைது ஏளதனும் இணக்கத்தன்லம 
விவகாரம் சதாடர்பாக உங்களுக்கு எப்ளபாளதனும் ஏளதனும் ளகே்விகே் ளதான்றினாளைா 
வழிகாட்டுதை் ளதலவப்பட்டாளைா எங்கே் குழுவினர் உங்களுடன் ஒன்றிலணந்து 
பணியாற்றவும் உங்களுக்கு உதவி சசய்யவும் தயாராக இருப்பார்கே். 

சநறி மீதான உங்கே் கவனத்திற்கும், எை்ைா ளநரங்களிலும் ளநர்லமயுடனும் 
மரியாலதயுடனும் சசயைாற்றுவதற்கான உங்கே் சபாறுப்புணர்வுக்கும் எனது 
நன்றியிலன முன்னதாகளவ சதரிவித்துக் சகாே்கிளறன். எந்தசவாரு எழுதப்பட்ட 
சநறி அை்ைது சகாே்லக மட்டுளம லவத்து சட்டப்பூர்வ இணக்கத்திற்ளகா அறசநறி 
சார்ந்து முடிசவடுப்பதற்ளகா உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது. நம்முலடய வணிகத்லதப் 
பாதுகாக்க வடிவலமக்கப்பட்டுே்ே சகாே்லககே் மற்றும் இயக்க நலடமுலறகே் 
ஆகியவற்லற அறிந்திருப்பதும், அவற்றின்படி வாழ்வதும் நம் ஒவ்சவாருவரின் தனிப்பட்ட 
சபாறுப்பாகும். நாம் அலனவரும் இலதச் சசாந்தமாக்கிக் சகாே்ே ளவண்டும், அலத 
சசய்வதற்கு நமது சநறி உங்களுக்கு உதவும்.

தங்கே் உண்லமயுே்ே,

Susan Williamson (சூசன் விை்லியம்சன்)

தலைலம இணக்க அதிகாரி 
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சபாருேடக்கம்

 அறிமு�ை்

1 நமது சநறி நம்முலடய சதாலைளநாக்லகயும் குறிக்ளகாலேயும் அலடவதற்கு 
நமக்கு உதவுகிறது. ளமலும் அது நமது பகிர்ந்து சகாே்ேப்பட்ட மதிப்புகளின் 
கருத்துருவாக்கமாகும். 

2 நாம் விவகாரங்கலே எவ்வாறு லகயாே்கிளறாம்…

3 ளநர்லமயுடன் சசயைாற்றுதை்  

4 விதிமுலறகலே அறிந்திருங்கே்

5 ளநர்லம மற்றும் மரியாலதயுடன் சசயை்படுங்கே்

7 சவளிப்பலடயாகப் ளபசுங்கே்!

 அத்தியொயை் 1: ENDO ைற்றுை் உடல்ேலை் நபணல் ெமூ�ை்

10 நை்ை இயக்க நலடமுலறகே்

12 நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்பு, சசயை்திறன் மற்றும் தரத்லதக் கண்காணித்தை்

13 நமது தயாரிப்புகலே விேம்பரப்படுத்தை்

14 நைம்ளபணை் சதாழிை்முலறயாேர்களுடனும் நைம்ளபணை் வழங்குநர்களுடனும் 
தகவை் பரிமாற்றம் சசய்தை்

16 அரசாங்க ளசாதலனகளும் ளகாரிக்லககளும்

 அத்தியொயை் 2: ேைது வொடி�்ம�யொளர்�ள், விநிநயொ�ஸ்தர்�ள் ைற்றுை் அரெொங்� 
அலுவலர்�ள்

18 நம்பிக்லகக்கு எதிரான மற்றும் நியாயமான ளபாட்டற்கான சட்டங்கே்

19 ைஞ்ச எதிர்ப்பும் ஊழை் எதிர்ப்பும்

20 விலை நிர்ணயம் மற்றும் பட்டியலிடை் தகவை்கே்

21 ளபாட்டி சார்ந்த தகவைறிதை்

22 அரசியை் நடவடிக்லககளும் பங்களிப்புகளும்

23 வர்த்தக வலரமுலறகே்

 அத்தியொயை் 3: ேைது பணியிடை் ைற்றுை் ேைது ெமூங்�ள்

25 நமது ஊழியர்கலேப் பாதுகாத்தை்

26 ளபதம், சதாை்லை தருதை் மற்றும் பழிவாங்குதை் 

26 இை்ைாத அலனவலரயும் உே்ேடக்கிய பணிச்சூழலைப் பராமரித்தை்

28 நமது சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தை்

29 ளநாயாளிகளுக்கும் சமூகங்களுக்குமான நம்முலடய கடப்பாடு 

 அத்தியொயை் 4: ேைது நிறுவனை் ைற்றுை் ேைது பங்குதொரர்�ள்

31 நைன் முரண்பாடுகே்  

33 உே் வர்த்தகம்

34 அறிவுசார் சசாத்துகளும் ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்களும்

35 ரகசியத்தன்லம

37 நிதிரீதியான ளநர்லம

38 நிறுவனம் மற்றும் தகவை் சதாழிை்நுட்ப வேங்கே்

39 நிறுவனப் பதிளவடுகே் மற்றும் தகவை் ளமைாண்லம

40 சபருநிறுவன விவகாரங்கே் மற்றும் முதலீட்டாேர்/சசய்தி ஊடகத் சதாடர்புகே்

41 சமூக ஊடகம்

42 வளங்�ளின் சதொடர்பு பட்டியல்
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கூட்டுப்பணி புத்தாக்கம்

ேநர்ைம
மற்றும் தரம்

ஊக்கம் பரிவுணர்வு

நமது சநறி நம்முலடய சதாலைளநாக்லகயும் 
குறிக்ளகாலேயும் அலடவதற்கு நமக்கு உதவுகிறது. 
ளமலும் அது நமது பகிர்ந்து சகாே்ேப்பட்ட 
மதிப்புகளின் கருத்துருவாக்கமாகும். 

நமது சதாலைளநாக்கு
நாம் ளசலவயளிக்கும் ஒவ்சவாருவரும் அவர்கோை் 
முடிந்த மிகச்சிறந்த வாழ்க்லகலய வாழ உதவுவது.

நமது குறிக்ளகாே்
லமய ளநாக்க சசயைாக்கம் மூைமாக வாழ்லவ 
ளமம்படுத்தும் தயாரிப்புகலே உருவாக்கி 
வழங்குவது.

நமது மதிப்புகே்
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நாம் விவகாரங்கலே எவ்வாறு லகயாே்கிளறாம்…

நமது மதிப்புகள் நம்முதடய நம்பிக்தககதையும், ஒரு 
நிறுவனமொக நொம் எவ்வொறு விைங்குகிறைொம் என்பததயும் 
முன்னிறுத்துகின்ைன. நம்முதடய நடத்தத மை்றும் நடவடிக்தககை் 
மூலமொக இந்த மதிப்பீடுகதை நொம் வொழ்ந்து கொட்டுகிறைொம். நமது 
நடத்ததகள் நெயல்கை் ெொர்ந்ததவ மை்றும் நமது மதிப்புகதை 
அன்ைொட பணியில் எவ்வொறு உை்ைடக்குவது பை்றிய வழிகொட்டுததல 
வழங்குபதவயொகும். 

நமது நடத்தத நநறிமுதைத் நதொகுப்பில் விவரிக்கப்பட்டுை்ை 
நமது நகொை்தககை் மை்றும் நதடமுதைகதை 
மீை்பொர்தவயிடும்றபொது இந்த நடத்ததகதை நிதனவில் 
தவத்திருங்கை். அதவ நம்முதடய நதொழில்வணிக இலக்குகதை 
நதடமுதைப்படுத்துவதை்கு உகந்தவிதத்தில் நொம் நடக்கவும், 
நெயல்படவும் வழிகொட்டுகின்ைன.

 — நீங்கே் சசாை்வதன்படி நடந்திடுங்கே். நீங்கே் நடந்து சகாே்வதன்படி 
சசாை்லுங்கே்.

 — பணிலயச் சரியாக சசய்வதிை் நீங்களே சபருலம அலடந்திடுங்கே்.
 — உரிலமயாேலரப் ளபாை நடந்திடுங்கே். யாருளம கவனித்து 

சகாண்டிருக்காதளபாதும், சரியானலத சசய்திடுங்கே்.

 — எந்த மலறமுக ளநாக்கங்களும் இை்ைாமை், ஒளர இைக்லக ளநாக்கி 
ஒன்றிலணந்து பணியாற்றுங்கே்.

 — ஒன்றிலணந்து நாம் இன்னும் ஏராேமாக சாதிக்க முடியும்.
 — கடினமாக உலழத்திடுங்கே், ஆனாை் ஒருவருக்சகாருவர் உறுதுலணயாக 

இருங்கே்.

 — மன உறுதியுடன் காலையிை் எழுந்திடுங்கே். திருப்தியுடன் தூங்கச் 
சசை்லுங்கே்.

 — நமது குறிக்ளகாே்கலே நிலறளவற்றும் குறிக்ளகாளிை் இருங்கே்.
 — மிகச்சிறப்பானலத ளநாக்கிய உங்கே் ளதடலிை் விடாமுயற்சியாக 

சகாண்டிருங்கே்.

 — “ஏன்,” அதன் பிறகு “ஏன் கூடாது?” எனக் ளகளுங்கே்.
 — அறிலவத்ளதடும் ஆர்வத்துடன் பயணித்திடுங்கே்—அது கண்டுபிடிப்புக்கு 

வழிவகுக்கும்.
 — கடந்த காைத்திை் இருந்து சவளிளயறி, எதிர்காைத்திற்குே் நுலழந்திடுங்கே்.

 — நாம் ளசலவயளிக்கும் வாடிக்லகயாேர்களுக்கு ஏன் இது முக்கியமானது 
என்பலத அறிந்து சகாே்ளுங்கே்.

 — நீங்கே் ஒப்புக்சகாண்டாலும், இை்லைசயன்றாலும் மற்றவர்களின் 
கண்ளணாட்டங்கலேப் புரிந்து சகாே்ளுங்கே்.

 — உங்கே் தன்முலனப்லப ஒதுக்கி லவத்து விட்டு, எந்த முன் முடிவும் இை்ைாமை் 
கவனித்து ளகளுங்கே்.

ளநர்லம மற்றும் தரம்:  
சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்

கூட்டுப்பணி:  
நேொ�்�த்துடன் 

ஒன்றிமணே்திடுங்�ள்

ஊக்கம்:  
செயல் ெொர்ே்தவரொ� 

இருங்�ள்.

புத்தாக்கம்:  
இன்னுை் சிறப்பொன 
வழிமய (மீண்டுை்) 
�ண்டுபிடியுங்�ள் 

பரிவுணர்வு:  
உங்�ள் �ொது�ளொலுை் 

இதயத்தொலுை் 
ந�ட்டிடுங்�ள்
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சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!

நேர்மையுடன் செயலொற்றுதல் ைற்றுை் ேடத்மத சேறி 
என்று வருை்நபொது, “சபொறுப்நபற்று ச�ொள்ளுங்�ள்” 
என்ற செொற்சறொடரு�்கு உண்மையில் சபொருள் என்ன?   
இதன் சபாருே் நமது சதாழிை்வணிகம் மற்றும் நமது 
சதாழிற்துலறயின் விதிமுலறகளுக்கு உங்கலே 
நீங்களே மற்றும் மற்றவர்கலேயும் நீங்களே 
சபாறுப்புலடயவர்கோக்கிக் சகாே்ே ளவண்டும் என்று 
உங்களிடம் ளகட்கிளறாம் என்பதாகும். நிலனவிை் சகாே்ே 
ளவண்டிய மூன்று முக்கியமான விஷயங்கே் இருக்கின்றன:

விதிமுமற�மள அறிே்திருங்�ள்: உங்கே் பணிநிலைக்குப் 
சபாருந்தக் கூடிய குறிப்பான சகாே்லககலேயும் 
நலடமுலறகலேயும் பற்றி நன்கு கற்றுக்சகாே்ளுங்கே். 
சநறியானது நம்முலடய லமயக் சகாே்லககே் மற்றும் 
நலடமுலறகே் பைவற்றின் சுருக்கமாக இருக்கிறது. 
முழுலமயான சகாே்லககலே நீங்கே் நமது நிறுவனத்தின் 
இண்ட்ராசநட்டிை் காணைாம்: at.endo

நேர்மையுடனுை் ைரியொமதயுடனுை் செயலொற்றுங்�ள்: 
நீங்கே் குழுக்களிை் பணியாற்றும்ளபாளதா, அந்தக் 
குழுக்களுக்கு தலைலமளயற்று நடத்தும்ளபாளதா நமது 
சநறியுடன் ஒத்திலசவுடன் இருக்கும் வலகயிை் 
நடந்து சகாே்வதன் மூைம் அறசநறிகே் மற்றும் 
இணக்கத்தன்லமயின் முக்கியத்துவத்லத வலியுறுத்துங்கே். 
உங்கே் சக பணியாேர்கே், நமது வாடிக்லகயாேர்கே் 
மற்றும் நாம் வணிகம் நடத்தும் எை்ைா பங்குதாரர்கே் 
அலனவலரயும் மதியுங்கே். ளவறு சசாற்களிை் 
சசாை்வதானாை், “எண்ணங்கலே நலடமுலறப்படுத்திக் 
காட்டுங்கே்.”

சவளிப்பமடயொ�ப் நபசுங்�ள்: சநறிக்கு இணக்கமாக 
இை்ைாத நடத்லதலயக் குறித்து புகாரளித்திடுங்கே். 
பழிவாங்கப்படுவலதக் குறித்த எந்தசவாரு அச்சமும் 
இை்ைாமை், ரகசியமான வலகயிை் சாத்தியமான 
அக்கலறகலேக் குறித்து புகாரளிப்பதற்கு நாங்கே் உங்கலே 
ஊக்குவிக்கிளறாம். நீங்கே் அவ்வாறு சசய்வதற்கான 
பை்ளவறு வழிகே் நம்மிடம் உே்ேன, அவற்லற இந்தக் 
சநறியிை் சுருக்கமாகத் தந்திருக்கிளறாம்.

ளநர்லமயுடன் 
சசயைாற்றுதை்  
சபொறுப்நபற்று  
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நமது நடத்தத நநறிமுதை நதொகுப்பு பை்றிய துரித உண்தமகள்
Endo -விற்கு சதாழிை்வணிகத்லத நடத்தும் ஒவ்சவாரு நபருக்கும் சபாருந்தும்

எை்ைா இருப்பிடங்கே், கூட்டு நிறுவனங்கே் மற்றும் துலண நிறுவனங்களுக்கும் 
சபாருந்தும்

ளநாயாளிகே், நைம்ளபணை் வழங்குநர்கே், வாடிக்லகயாேர்கே், பணம்சசலுத்துபவர்கே், 
விநிளயாகஸ்தரர்கே், அரசாங்க அதிகாரிகே், உடை்நைம்ளபணை் சமூகம், பங்குதாரர்கே் 
ஆகிளயாருடனும் ஒருவருக்சகாருவரும் எவ்வாறு நாம் நடந்து சகாே்ே ளவண்டும் 
என்பலத இது வலரயறுக்கிறது

எை்ைா அலுவைர்களும் ஊழியர்களும், இந்த சநறிலய மீே்பார்லவயிட்டு, படித்து, புரிந்து 
சகாண்டார்கே் மற்றும் இலதப் பின்பற்றி நடப்பார்கே் என்று எழுத்துப்பூர்வமாக அை்ைது 
இைத்திரனியை் வழியிை் கண்டிப்பாகச் சான்றளிக்க ளவண்டும்.

சிை நாடுகளின் உே்ளூர் சட்டங்கே் காரணமாக, சிை குறிப்பிட்ட உட்பிரிவுகளிை் 
பிற்ளசர்க்லககே் இருக்கைாம் அை்ைது உே்ளூர் ளதலவப்பாடுகலே 
நிலறளவற்றுவதற்காக சகாே்லககே் அை்ைது தரநிலைகோை் ளமசைழுதப்படைாம்.

Endo தரநிலைகே் உே்ளூர் ளதலவப்பாடுகளிை் இருந்து ளவறுபட்டிருக்கும்ளபாது, 
எப்ளபாதுளம மிகவும் கட்டுப்படுத்தும் தரநிலைலயளய பின்பற்றுங்கே்

நிதைவுகூை வேண்டிய விதிமுதைகள்
• நம்முலடய சக குழு உறுப்பினர்கே், சதாழிை்வணிகக் கூட்டாேர்கே், 

ளபாட்டியாேர்கே், வாடிக்லகயாேர்கே் மற்றும் நாம் ளசலவயளிக்கும் ளநாயாளிகே் 
ஆகிய அலனவருக்கும் மரியாலத அளித்திடுங்கே், மதித்திடுங்கே்.

• ளநர்லம, நியாயம், ஒருங்கிலணவு மற்றும் தனிப்பட்ட சபாறுப்புலடலம 
ஆகியவற்றுடன் சசயை்படுங்கே் 

• ஒரு சதாழிை்வணிக இைக்லக அலடவதற்காக உங்கே் ளநர்லமலய ஒருளபாதும் 
விட்டுக்சகாடுக்காதீர்கே்

உங்களுக்கு ஏவதனும் குறிப்பொை வகள்விகள் இருக்கிைதொ? 
நீங்கே் கைந்தாளைாசிக்க இளதா கூடுதை் வேங்கே்: 

• உங்கே் ளமைாேர்
• சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம சதாழிை்வணிக தலைவர்கே்
• மனித வேத்துலற
• சட்டத்துலற
• Ethics ஹாட் லைன்

சதாடர்பு விவரங்களுக்கு, இந்த சநறியின் பின்புறம் உே்ே வேங்களின் பட்டியலைக் 
காணவும்

— ேருடொந்திர அளவில், நீங்கள் நநறிதயப் படித்து, அததப் புரிந்து நகொண்டீர்கள் 
எை்று சொை்ைளிக்க வேண்டும்.

— ஆண்டு முழுேதும் இந்த நநறிதய ஒரு தகேல் ஆதொர ேழிகொட்டியொகத் 
நதொடர்ந்து பயை்படுத்துங்கள்

— Endo -வில் உங்கள் பணிநிதல மை்றும் நீங்கள் பணியொை்றும் புவியியல் பகுதி 
ஆகியேை்றுக்குக் குறிப்பொகப் நபொருந்தக்கூடிய ஏவதனும் நகொள்தககதள 
நீங்கள் புரிந்து நகொள்கிறீர்கள், பிை்பை்றுகிறீர்கள் எை்பதத உறுதிநசய்து 
நகொள்ளுங்கள். இந்தக் நகொள்தககள் பிை்ேரும் நம்முதடய நிறுேை 
இண்ட்ரொநநட்டில் கிதடக்கிை்ைை: at.endo

விதிமுலறகலே  
அறிந்திருங்கே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நமது சதாழிை்வணிகத்திற்குே் இணக்கத்தன்லம நிலறந்த ஒரு கைாச்சாரத்லத 
உட்சபாதிக்க உதவுவதிை் ஒவ்சவாரு Endo குழு உறுப்பினரும் பங்கு வகிக்கிறார். 
சநறியானது உங்கே் சசயை்களுக்கு வழிகாட்ட உதவும், ஆனாை் அதனாை் ஒவ்சவாரு 
சூழ்நிலைலயயும் கணிக்க முடியாது. எடுக்க ளவண்டிய நடவடிக்லககளின் 
சதாடர்ச்சிலயப் பற்றி உங்களுக்கு ஏளதனும் ளகே்விகே் இருந்தாை், உங்களுக்கு நீங்களே 
பின்வரும் ளகே்விகலேக் ளகட்டுக்சகாே்ளுங்கே்:

• இது ெட்டப்பூர்வைொனதொ?

• இது அறசேறி ெொர்ே்ததொ, நைலுை் ேைது ைதிப்பு�ளுடன் ஒத்திமெவொ� 
உள்ளதொ?

• ேைது ேடத்மத சேறியுடன் இது ஒத்திமெவொ� உள்ளதொ?

• இது ேைது நிறுவன�் ச�ொள்ம��ளுடன் ஒத்துப்நபொகிறதொ?

• ேொன் உண்மையொ�வுை் நேர்மையொ�வுை் ேடே்து ச�ொள்கிநறனொ?

• இது ேை்முமடய ேற்சபயரில் நேர்ைமறயொன தொ�்�த்மத ஏற்படுத்துைொ?

• இமதப் பற்றி செய்தி�ளில் அறிவி�்�ப்பட்டொல் அல்லது ேொன் ைதி�்குை் 
ஒருவரு�்குத் சதரியவே்தொல் என்னொல் ெங்�டமில்லொைல் இரு�்� 
முடியுைொ?

உங்களுக்கு இப்ளபாதும் ளகே்விகே் இருந்தாை், எப்ளபாதும் கூடுதை் வழிகாட்டுதலை 
நாடுங்கே். ஒரு கடினமான அறசநறிசார்ந்த முடிலவ எடுக்க ளவண்டிய சூழை் வரும்ளபாது, 
நீங்கே் தனிலமப்பட்டு ளபாவதிை்லை. ளமற்கண்ட ளகே்விகளிை் ஏளதனும் ஒன்றுக்கு 
நீங்கே் “இை்லை” என்று பதிைளித்தாலும், அலதச் சசய்யாதீர்கே். சதாழிை்வணிக 
அை்ைது தனிப்பட்ட இைக்லக அலடவதற்காக, நம்முலடய நடத்லத சநறி அை்ைது 
சபாருந்தக்கூடிய சகாே்லககலே அைட்சியம் சசய்வது ஒருளபாதும் அனுமதிக்கப்படாது.

பணியிடத்தில் மரியொதத
ஒவ்சவாரு நபரின் தனித்துவமான குரலையும் வேர்த்சதடுத்து, மதித்து, அரவலணக்கும் 
சூழலை உருவாக்க நாம் கடலமப்பட்டுே்ளோம். இதிை் குழு உறுப்பினர்கே் எை்ைா 
ளநரங்களிலும் மரியாலதயுடன் நடத்தப்படும் ஒரு சூழலை ஊக்குவிப்பதும் 
உே்ேடங்கும். நமது இனம், மதம், பாலினம் (பாலின அலடயாேம் அை்ைது சவளிப்பாடு 
ஆகியலவயும் உே்ேடங்கும்), பூர்வீக நாடு, நிறம், பாலியை் சார்புநிலை, அந்தஸ்து, 
வயது அை்ைது உே்ளூர் சட்டங்கோை் பாதுகாக்கப்பட்ட பிற இயை்புகே் ஆகியவற்றிை் 
உே்ே ளவறுபாடுகளிை் இருந்து வரும் பை்வலகப்பட்ட சிந்தலன மற்றும் ஈடுபாடு 
ஆகியவற்லற நாம் வரளவற்கிளறாம். இந்த பரிமாணங்களே, நமது புத்தாக்கத்திற்கு 
சக்தியூட்டும், சவற்றிலய ளநாக்கி உந்தும் தனித்துவமான ளயாசலனகலேயும் 
கண்ளணாட்டங்கலேயும் பங்களிப்பதற்கு நமக்கு உதவுகின்றன. முக்கியமாக, எை்ைா குழு 
உறுப்பினர்களும் பணிக்கு வரும்ளபாது பாதுகாப்பாக உணர ளவண்டும், இந்த இடத்திற்கு 
சசாந்தமானவர்கே் என்ற உணர்லவப் சபற ளவண்டும் என்று நாங்கே் விரும்புகிளறாம். 

இலத நிலறளவற்றுவதற்கான சபாறுப்பு நம் அலனவருக்கும் உே்ேது. பன்முகத்தன்லம, 
சமத்துவம் மற்றும் உே்ேடக்குதை் நிலறந்த கைாச்சாரத்லத ஊக்குவிப்பது ஒரு 
தனித்தநிலை முன்சனடுப்பு அை்ை, அது நமது சதாழிை்வணிகம் முழுவதும் 
உட்சபாதிந்திருக்கிறது. அது நாம் எப்படி பணிக்கு ஆசேடுக்கிளறாம், தக்க லவத்துக் 
சகாே்கிளறாம் மற்றும் பை்ளவறு பின்னணிகே், அறிவு மற்றும் அனுபவம் சகாண்ட 
தலைவர்கலே எவ்வாறு உருவாக்குகிளறாம் என்பதிை் சதாடங்குகிறது. ஒவ்சவாரு நபரும் 
அங்கீகரிக்கப்படுவதாக, மதிக்கப்படுவதாக, மரியாலத சசலுத்தப்படுவதாக உணரக்கூடிய, 
அலனவலரயும் உே்ேடக்கிய ஒரு கைாச்சாரத்லத வேர்த்சதடுக்க நாம் பணியாற்றி 
வருகிளறாம். அவ்வாறு சசய்வது நம்முலடய பை்வலகப்பட்ட ளநாயாளிகே் மற்றும் 
வாடிக்லகயாேர்களின் ளதலவகலே இன்னும் சிறப்பாகப் புரிந்து சகாே்ேவும் அதற்கு 
ஆதரவளிக்கவும் நமக்கு உதவும்.

ளநர்லம மற்றும் 
மரியாலதயுடன்  
சசயை்படுங்கே்
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ததலேர்களிை் கேைத்திை்கு
இணக்கத்தன்லம மற்றும் அறசநறிகே் நிலறந்த கைாச்சாரத்லத வேர்த்சதடுப்பதிை், 
நிறுவனம் முழுவதும் இருக்கின்ற எை்ைா தலைவர்களும் ளமைாேர்களும் ஒரு 
முக்கியமான பங்லக வகிக்கின்றனர். உங்கே் சபாறுப்புகளிை் பின்வருவன உே்ேடங்கும்:

• Endo -வின் மதிப்புகே் மற்றும் இந்த சநறிக்கு இணங்கியபடி உங்கே் சசாந்த 
சசாற்கே், சசயை்கே் மற்றும் நடத்லதயின் மூைமாக சரியான எடுத்துக்காட்லட 
அலமத்துக் காட்டுதை்

• சநறி மற்றும் பிற ளவலைக்கு உரித்தான சகாே்லககே் மீதான வருடாந்திர 
பயிற்சிகளின் முக்கியத்துவத்லத வலியுறுத்துதை்

• அக்கலறகலேப் பற்றி புகாரளித்தை், ளகே்வி ளகட்டை் அை்ைது ஒரு ளயாசலனலய 
பகிர்ந்து சகாே்ளுதை் ஆகியவற்றுக்காக சவளிப்பலடயான திறந்த வாசை் 
சகாே்லககலே ஊக்குவித்தை்

• அக்கலறகலேப் பற்றி புகாரளிக்க கிலடக்கும் எை்ைா வசதிகலேயும் குறித்து குழு 
உறுப்பினர்களுக்குக் கற்பித்தை்

• இந்த சநறிக்கு இணங்கிய வலகயிை் சசயை்கலே ளமற்சகாே்ே, 
விற்பலனயாேர்கலேயும் ஆளைாசகர்கலேயும் சபாறுப்பாக்குதை்

• இணக்கத்தன்லம குழுவினருடன் ஒரு இலணந்து பணியாற்றும் நிலையிைான 
கூட்டுப்பணிலயப் பராமரித்தை்

• மனித வேத்துலறயினர், இணக்கத்தன்லம தலைவர்கே் மற்றும் சட்டப்பூர்வ 
கூட்டாேர்கே் ஆகிளயாருடன் கைந்தாளைாசித்து, சபாருத்தமான ஒழுங்கு 
நடவடிக்லககலே எடுத்தை்

— உங்கள் நசயல்கள் நமது நநறிக்கு ஒத்திதசவுடை் இருப்பதத உறுதிப்படுத்திக் 
நகொள்ளுங்கள்; யொரும் கேனித்து நகொண்டிரொத வபொதும் சரியொைதத 
நசய்திடுங்கள்

— நீங்கள் ஒரு வமலொளரொக இருந்தொல், வநர்தம, மரியொதத மை்றும் இணக்கம் 
நிதைந்த கலொச்சொரத்தத ஊக்குவிக்கும் ஒரு குழுச் சூழதலக் கட்டதமப்பதில் 
நீங்கள் முக்கியமொை பங்தக ேகிக்கிறீர்கள் எை்பதத நிதைவில் 
நகொள்ளுங்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

முை்நமொழியப்படும் ஒரு நதொழில்ேணிகத் திட்டமொைது நிறுேைக் நகொள்தகயுடை் 
இணங்கியிருக்கிைதொ எை்பததப் பை்றி எைக்கு வகள்விகள் இருக்கிை்ைை, ஆைொல் 
எைது வமலொளர் எை் வேதலதய எப்படி நசய்ேது எை்று எைக்குத் நதரியவில்தல 
எை்று நிதைத்துக் நகொள்ேொர் எை்று கேதலப்படுகிவைை். நொை் எை்ை நசய்ேது?

முதலிை், சதாடர்புலடய நிறுவனக் சகாே்லககலே நீங்கே் கைந்தாளைாசித்து 
விட்டீர்கோ என்று உறுதிப்படுத்திக் சகாே்ளுங்கே். அதன் பிறகும் உங்களுக்கு 
ளகே்வி இருந்தாை், ஊழியர்கே் ளகே்விகே் ளகட்பலத Endo ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் 
எதிர்பார்க்கிறது என்பலதத் சதரிந்து சகாே்ளுங்கே். அவ்வாறு சசய்வதற்கு அலனவருளம 
சசௌகரியமாக உணரும் சூழலை வேர்த்சதடுக்க ளவண்டும் என்று ளமைாேர்கே் 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கே் மற்றும் மிகச்சிறந்த நபர்களே முதலிை் ளபசுவதற்கு அதிக 
சாத்தியம் உண்டு. உங்கே் சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம, மனிதவேத்துலற அை்ைது 
சட்டப்பூர்வ சதாழிை்வணிகக் கூட்டாேர்கே் ஆகிளயாரும் உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலை 
வழங்கும் நிலையிை் இருப்பார்கே். Endo -வின் Ethics ஹாட் லைன் மூைமாகவும் நீங்கே் 
விவகாரத்லத எழுப்பைாம். உங்களுக்கு ளகே்வி இருந்தாை், அலதக் ளகட்பது உங்கே் 
சபாறுப்பாகும், நீங்கே் அலதக் ளகட்பீர்கே் என்று Endo எதிர்பார்க்கிறது.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நமது நடத்லத சநறியிை் சவளிப்படுத்தப்பட்டுே்ே தரநிலைகலே நிலறளவற்றுவதற்கு 
உதவுவதிை் நீங்கே் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறீர்கே். சநறிக்கு இணங்காத 
ஒரு நடத்லதலய நீங்கே் கவனித்தாை், நீங்கே் அலதப் புகாரளிக்க ளவண்டும் என்று 
விரும்புகிளறாம். உங்கே் அக்கலறகலே புகாரளிப்பு சசய்வது எளிதானது. அது 
சசயை்படும் முலற பின்வருமாறு…

எப்படி ஒரு அக்கதைதய எழுப்புேது
அக்கலறகலே எழுப்புவதற்கான பை்ளவறு வழிமுலறகலே Endo வழங்குகிறது. 
உங்களுக்கு மிகவும் சசௌகரியமான வழிமுலறலய நீங்கே் பயன்படுத்த ளவண்டும். 
சபாதுவாக, உங்கே் ளமற்பார்லவயாேளரா, ளமைாேளராதான் ஒரு பிரச்சிலனலயக் 
லகயாே்வதற்கு மிகச்சிறந்த நிலையிை் இருக்கைாம். ஆனாலும், அது மட்டுளம 
உங்களுக்கு கிலடக்கும் ஒளர வாய்ப்பு அை்ை. பின்வருளவாரிடம் உங்கே் அக்கலறலயப் 
பற்றி ளபசளவா ளகே்விகலேக் ளகட்களவா சசய்யைாம்:

• ளநரடி ளமைாேர்கே் அை்ைது முதுநிலை ளமைாேர்கே்
• சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம சதாழிை்வணிக தலைவர்கே்
• மனிதவேத்துலற சதாழிை்வணிகக் கூட்டாேர்கே் 
• சட்டப்பூர்வ சதாழிை்வணிகக் கூட்டாேர்கே்

எதிக்ஸ் ஹொட் தலை்
அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களிை் சபயர் குறிப்பிடாமை் புகாரளித்தை் உட்பட, சதாலைளபசி 
அை்ைது ஆன்லைன் வழியாக எந்த ளநரத்திலும் புகார்கலேத் சதரிவிக்கும் வசதி 
சகாண்ட Ethics ஹாட் லைன் -ஐயும் Endo சகாண்டுே்ேது. Endo ஊழியர்கே் உே்ே 
ஒவ்சவாரு நாட்டுக்கும் கட்டணமிை்ைா சர்வளதச எண்கே் www.endo.ethicspoint.com இை் 
தரப்பட்டுே்ேன. சதாலைளபசி வழியாகளவா, ஆன்லைனிளைா சமர்ப்பிக்கப்படும் எை்ைா 
புகார்களுக்கும் ஒரு குறிப்பு எண் தரப்படும். முதலிை் புகாரளிக்க நீங்கே் எவ்வலகயிை் 
ஹாட்லைலனப் பயன்படுத்தியிருந்தாலும், கூடுதை் தகவை்கலே வழங்களவா 
புைனாய்வின் நிலைலய அறிந்து சகாே்ேளவா சதாலைளபசி வழியாக அை்ைது  
www.endo.ethicspoint.com என்ற முகவரியிை் ஆன்லைனிை் வழியாக அந்தக் குறிப்பு 
எண்லண நீங்கே் பயன்படுத்தைாம். புைனாய்வுகளுக்கு நிலறய ளநரமாகும் 
என்பலதயும், தகவை்கலேப் பகிர்ந்து சகாே்வதற்கான எங்கே் திறன் வரம்புலடயதாக 
இருக்கைாம் என்பலதயும் நிலனவிை் சகாே்ளுங்கே்.

நபயர்ச்சுட்டொதமயும் ரகசியக்கொப்பும்
முலறளகடான நடத்லத சதாடர்பான குற்றச்சாட்டுகலே Endo மிகவும் தீவிரமாக 
எடுத்துக்சகாே்கிறது, ஏளதனும் சட்டம், நிறுவனக் சகாே்லக அை்ைது நமது நடத்லத 
சநறியின் ஏளதனும் அம்சம் மீறப்பட்டிருக்கிறதா என்று தீர்மானிக்க அவற்றின் மீது 
புைனாய்வு சசய்யும்.

உே்ளூர்ச் சட்டங்கே் அனுமதிக்கும் இடங்களிை், நீங்கே் Ethics ஹாட் லைன்-ஐப் 
பயன்படுத்தி உங்கே் சபயர் அலடயாேத்லதக் குறிப்பிடாமளை, சதரிந்த அை்ைது 
சந்ளதகத்திற்கிடமான பிரச்சிலனகலேக் குறித்து புகாரளிக்கைாம் அை்ைது ளகே்வி 
ளகட்கைாம். சபயர் அலடயாேம் சதரிவிக்காமை் புகாரளிப்பலத சிை நாடுகே் தலட 
சசய்கின்றன அை்ைது தவிர்க்க வலியுறுத்துகின்றன அை்ைது எத்தலகய தகவை் 
வலககலேத் சதரிவிக்க முடியும் என்பதிை் கட்டுப்பாடுகே் விதிக்கின்றன. இதுளபான்ற 
நாடுகளிை் ஒன்றிலிருந்து நீங்கே் Ethics ஹாட் லைன் -ஐப் பயன்படுத்தினாை், ஏளதனும் 
குறிப்பான புகாரளித்தை் கட்டுப்பாடுகே் இருந்தாை், அலதப் பற்றி உங்களுக்கு 
அறிவுறுத்தப்படும். 

நீங்கே் புகாரளிக்கும் தகவை் முடிந்த வலரயிலும் ரகசியமாகக் லகயாேப்படும். உங்கே் 
ளகே்விக்கு பதிைளிக்க அை்ைது இந்த விவகாரத்லதப் பற்றி புைனாய்வு சசய்ய யாருக்கு 
இலதப் பற்றி சதரிந்து சகாே்ே ளவண்டிய ளதலவ உே்ேளதா அவர்களிடம் மட்டுளம 
உங்கே் புகார் பகிர்ந்து சகாே்ேப்படும். உங்கலே அலடயாேப்படுத்திக் சகாே்ேத் 
ளதர்ந்சதடுத்திருந்தாை், அந்த விஷயத்லத பாரபட்சமிை்ைாமை் புைனாய்வு சசய்ய 
ளவண்டிய கடலமலய நிலறளவற்றும் அளத ளநரத்திை் உங்கே் அலடயாேம் ரகசியமாக 
லவக்கப்படுவதற்கும் சாத்தியமான அேவுக்கு ஒவ்சவாரு முயற்சிலயயும் Endo எடுக்கும் 
சிை ளநரங்களிை், உங்கே் அலடயாேம் சதரிந்திருந்தாை் Endo உங்கே் அலடயாேத்லத 
சவளிப்படுத்த ளவண்டியிருக்கைாம்.  

சவளிப்பலடயாகப் 
ளபசுங்கே்!
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பழிேொங்கொதமக் நகொள்தக
ஒரு விதிமீறை் ளநர்ந்ததாக சந்ளதகிக்கப்படும்ளபாது அலத முழுலமயாக நம்பி 
சதரிவிக்கிற அை்ைது விதிமீறை் என சந்ளதகிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வு சதாடர்பான 
எந்தசவாரு புைனாய்விலும் முழுலமயாக நம்பி பங்ளகற்கிற ஒரு ஊழியர் மீது 
பழிவாங்களைா அச்சுறுத்தளைா எந்த வடிவத்திை் ஏற்பட்டாலும் அலவ சகித்துக் 
சகாே்ேப்படாது பழிவாங்கை் அை்ைது அச்சுறுத்தலிை் இறங்கும் ஊழியர்கே் மீது 
ஒழுங்குமுலற நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். அது பணிநீக்கம் உே்ளிட்டது வலரயிலும் 
சசை்ைக்கூடும் சதரிந்ளத ஒரு சபாய்யான குற்றச்சாட்லடச் சசய்கிற, நிறுவனத்லதப் பற்றி 
அை்ைது ஊழியர்கலேப் பற்றி அை்ைது முலறதகாத விதத்திை் சசயை்பட்டதாக சபாய்யான 
தகவலை அளிக்கிற அை்ைது முலறளகடாக சசயை்படும் யார் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்லக 
எடுக்கும் உரிலம Endo -வுக்கு உே்ேது.

ஒழுங்கு நடேடிக்தககள்
இந்த சநறி, நிறுவனக் சகாே்லக அை்ைது சபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கலே மீறும் அை்ைது 
ளவறு வலகயிை் முலறளகடான நடத்லதயிை் ஈடுபடும் எந்தசவாரு பணியாேரும் 
ஒழுங்கு நடவடிக்லகக்கு ஆோகக் கூடும். இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்லக உே்ளூர் 
சகாே்லககே் மற்றும் நலடமுலறகளுக்கு இணங்கியபடி பணிநீக்கம் வலரயிலும் 
இடம்சபறைாம். முலறளகடான நடத்லதயிை், இந்த சநறி மற்றும் நிறுவனக் 
சகாே்லககலே மீறுதை், அறியப்பட்ட அை்ைது உருவாக சாத்தியமான பிரச்சிலனகலேப் 
பற்றி சதரிவிக்காலம, ஒரு புைனாய்வுக்கு ஒத்துலழக்காலம, சாத்தியமுே்ே ஒரு 
பிரச்சிலன குறித்து ளகே்வி எழுப்பிய அை்ைது புைனாய்வின்ளபாது தகவை் அளித்த ஒரு 
ஊழியலர அச்சுறுத்தை் அை்ைது பழிவாங்குதை் ஆகியலவ உே்ேடங்கும்.

— ஒரு முதைவகடொை நடத்தத, நநறி மீைல் அல்லது சட்டவிவரொத நடேடிக்தகதய 
நீங்கள் பொர்த்தொல் அல்லது சந்வதகித்தொல். நேளிப்பதடயொகப் வபசுங்கள்!

— பழிேொங்குதல், வபதம்பொர்த்தல், நதொல்தல தருதல் அல்லது வேறு எந்த 
முதையை்ை எதிர்விதை நிகழுமொ எை்கிை அச்சமிை்றி ஒரு அக்கதைதயப் பை்றி 
புகொரளிக்க அல்லது ஒரு வகள்வி வகட்க பல்வேறு ேழிமுதைகள் இருக்கிை்ைை 
எை்பதத நிதைவில் நகொள்ளவும்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

எைக்கு வநரடியொக கீவழ பணிபுரியும் ஒருேர், ஒரு தேைொை நடத்தத நதொடர்பொை 
சொத்தியமொை அக்கதைதயக் குறித்து வபச வேண்டும் எை்று வகட்டுக்நகொண்டொர். நொை் 
எே்ேொறு எதிர்விதையொை்ை வேண்டும்?

உங்கே் எதிர்விலன மிக முக்கியமானது. ஒரு தகுந்த இடத்திை், ஏற்பட சாத்தியமான 
அந்தப் பிரச்சலனலயக் குறித்து ளபாதுமான ளநரம் ஒதுக்கி, கைந்துலரயாடுங்கே். 
முடிந்த வலர சசவிமடுத்து ளகளுங்கே், தற்காத்துக் சகாே்ே முயற்சி சசய்யாதீர்கே். 
உடனடியாக ஒரு பதிலைத் தந்தாக ளவண்டும் என்ற அவசியமிருப்பதாக நிலனக்கக் 
கூடாது. நிறுவனம் முலறயற்ற நடத்லத சதாடர்பான புகார்கலே மிகவும் தீவிரமாக 
எடுத்துக்சகாே்கிறது என்பலத மீண்டும் குழு உறுப்பினரிடம் உறுதிப்படுத்தவும், 
ளமலும் சாத்தியமான பிரச்சலன பற்றி சதரிவித்தலமக்கு பாராட்டுகே் சதரிவிக்கவும். 
சாத்தியமான பிரச்சலனலயப் சபாருத்து, நீங்கே் மனிதவேத்துலறயினர், சபருநிறுவன 
இணக்கத்தன்லம, சட்டப்பிரிவு அை்ைது உங்கே் நிர்வாகத்திடம் நீங்கே் இலதக் சகாண்டு 
சசை்ை ளவண்டியிருக்கைாம். தரவு கசிவுகே் அை்ைது பாதுகாப்பு கவலைகே் சதாடர்பாக 
எழுப்பப்படும் பிரச்சலனகே் குறித்து கூடுதை் புகார்கலே நிறுவனத்திற்குே்ளே 
நீங்கே் சசய்ய ளவண்டியிருக்கைாம் என்பலத நீங்கே் நிலனவிை் சகாண்டிருப்பது 
முக்கியமாகும். பிரச்சலனலய எழுப்பிய குழு உறுப்பினலர மரியாலதயுடன் 
நடத்துங்கே், எந்த வலகயிலும் அந்த ஊழியலரப் பழிவாங்காதீர்கே் அை்ைது அச்சுறுத்த 
முயற்சி சசய்யாதீர்கே்.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!

|  8  |  Endo  |  நடத்தத நநறிமுதைத் நதொகுப்பு Endo எதிக்ஸ் ஹாட் லைன  |  www.Endo.Ethicspoint.com



இே்தப் பிரிவில் நீங்�ள் 

�ற்று�்ச�ொள்ளவிருப்பமவ:

அத்தியொயம் 1:  
ENDO ைற்றுை் 
உடல்ேலை் நபணல் 
ெமூ�ை்

வநொயொளிகள், உடல்நலம்வபணல் ேழங்குநர்கள், ேொடிக்தகயொளர்கள், 
நுகர்வேொர் மை்றும் உடல்நலம்வபணல் முதைப்படுத்துநர்கள் ஆகிவயொர் 
நம்பகமொை கூட்டொளர்களிடமிருந்து பொதுகொப்பொை, நசயல்திைமிக்க 
மை்றும் உயர்தரமொை தயொரிப்புகதள எதிர்பொர்க்கிை்ைைர். 
உடல்நலம்வபணல் சமூகத்திை் எல்லொ உறுப்பிைர்களுடைொை நமது 
உைவுகளில் நபொறுப்புடனும், சட்டத்திை்கு உட்பட்டும், வநர்தமயுடனும் 
நடந்து நகொள்ள வேண்டும் எை்று நமது நநறி நம்மிடம் வகொருகிைது. 
இந்தத் தத்துேங்கதள நம்முதடய திைசரி நடேடிக்தககளில் 
பரொமரிப்பது நமது தயொரிப்புகள் மீதொை நம்பிக்தகதயத் தக்க 
தேத்துக்நகொள்ேதை்கும், நம்முதடய நதொதலவநொக்கு மை்றும் 
குறிக்வகொதள நிதைவேை்றுேதை்கும் மிகவும் முக்கியமொைதொகும்.
 

• நை்ை இயக்க நலடமுலறகே்
• நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்புநிலை, சசயை்திறன், தரம் ஆகியவற்லறக் 

கண்காணித்தை்
• நமது தயாரிப்புகலே விேம்பரப்படுத்தை்
• நைம்ளபணை் சதாழிை்முலறயாேர்களுடனும் நைம்ளபணை் வழங்குநர்களுடனும் 

தகவை் பரிமாற்றம் சசய்தை்
• அரசாங்க ளசாதலனகளும் ளகாரிக்லககளும்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நமது தயாரிப்புகளின் தரத்லதப் பராமரிப்பது ளநாயாளிகளின் பாதுகாப்புக்கும் 
நம்முலடய சவற்றிக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். தரத்லதளய ளநாயாளிகளும், 
உடை்நைம் ளபணுதை் சமூகமும் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றனர். நம்முலடய எை்ைா 
நடவடிக்லககளிலும் தரத்திற்கான தத்துவங்கலே உே்ேலமப்பதன் மூைமும் சபாருந்தக் 
கூடிய சட்டங்கே் மற்றும் நலடமுலறகலேப் பின்பற்றுவதன் மூைமும் நாம் இந்த 
எதிர்பார்ப்புகலே நிலறளவற்றுகிளறாம். 

சபாருந்தக்கூடிய எை்ைா ஒழுங்குமுலற ளதலவப்பாடுகே் மற்றும் தற்ளபாலதய நை்ை 
உற்பத்தி நலடமுலறகே் (current Good Manufacturing Practices - cGMPs) ஆகியவற்றுக்கு 
இணங்கியபடியும், நமது தேங்களிை் கடுலமயான உே்ேக தரக்கட்டுப்பாட்டு 
நலடமுலறகலேப் பின்பற்றியும் நாம் உற்பத்தி சசயை்பாடுகலே நடத்துகிளறாம். 
இந்தத் தரநிலை அேவுளகாை்களுக்குத் துலணசசய்ய, பணிக்கு உரித்தான பயிற்சிகலே 
ஊழியர்கே் முடிக்க ளவண்டிய ளதலவ இருக்கிறது. நம்முலடய சப்லேயர்களும் 
கூட்டாேர்களும் கூட இந்தத் தரநிலைகளுக்கு உட்படுகின்றனர் மற்றும் சபாருந்தக்கூடிய 
ஒழுங்குமுலறத் ளதலவப்பாடுகே் மற்றும் cGMP களுக்கு அவர்கே் இணங்கி சசயை்பட 
ளவண்டும். 

தயாரிப்பின் தரம் மற்றும் இணக்கத்தன்லம ஆகியவற்றுக்கு ஏற்படும் அபாயங்கலே 
அலடயாேம் காண்பலதப் சபாருத்த வலர நமது ஊழியர்களே நம்முலடய மிகப்சபரிய 
சசாத்து. ஒரு பணி அை்ைது சசயலைத் திட்டமிட்டப்படி முடிக்க முடியவிை்லை 
என்றாை் அை்ைது ஒரு எதிர்பாராத முடிவு ஏற்பட்டது என்றாை் (அதாவது ஒரு விைக்கம்), 
அலதக் கட்டாயம் சதரிவிக்க ளவண்டும், அப்ளபாதுதான் அது சரியாக மதிப்பாய்வு 
சசய்யப்பட முடியும். அளதளபாை அபாயங்கலே அலடயாேம் காண்பதும், சதரிவிப்பதும் 
முக்கியானலவ. தங்களிடம் சதரிவிக்கப்பட்ட விைக்கங்கே் மற்றும் அபாயங்கே் ஆகிய 
இரண்லடயும் தலைவர்கே் பதிவுசசய்து சகாே்வதும் அவற்லறச் சரிசசய்ய நடவடிக்லக 
எடுப்பதும் முக்கியமானது, ளமலும் நிறுவனம் சதாடர்ந்து தனது சசயை்பாடுகலே 
ளமம்படுத்திக் சகாே்ே முடிவதற்கு அவர்கே் தங்கே் குழுவினர்கே் விழிப்புடன் 
இருக்கவும் ஊக்குவிக்க ளவண்டும்.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நபொருட்களுக்கொை விவசஷ விதிமுதைகளும் 
ஒழுங்குமுதைகளும்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாருட்கலேக் லகயாளுதை், ளசமித்து லவத்து மற்றும் 
இடமாற்றுதை் ஆகியவற்றுக்கு விளசஷ விதிமுலறகளும் ஒழுங்குமுலறகளும் 
சபாருந்தும். நாம் இந்தத் ளதலவப்பாடுகளுடன் கண்டிப்பாக இணங்க ளவண்டும் மற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாருட்கே் சதாடர்பான நமது சகாே்லககே் மற்றும் நலடமுலறகே் 
இதற்கு இணங்கியிருக்க ளவண்டும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாருட்கே் மீதான முலறயற்ற 
லகயாளுதை், இடமாற்றம், இழப்பு அை்ைது திருப்பி விடுதை் ஆகியவற்லறப் பற்றி 
நீங்கே் ஏளதனும் அறிந்திருந்தாை் அை்ைது சந்ளதகித்தாை் சபாருத்தமான புகாரளித்தை் 
நலடமுலறகலேப் பின்பற்றவும். எப்படி புகாரளிப்பது என்று உங்களுக்கு நிச்சயமாகத் 
சதரியவிை்லை என்றாை், உடனடியாக உங்கே் ளமைாேர் அை்ைது Ethics ஹாட் லைன் -இை் 
புகாரளிக்கவும். 

நமது தயாரிப்புகே் திருப்பி விடப்படுதை் அை்ைது திருடப்படுதை் ஆகியவற்லறப் பற்றி 
புகாரளிக்காமை் இருப்பது, இந்த சநறிலய மீறுவதாகும், ளமலும் அது ஒரு ஊழியர்  
மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்லகக்கு வழிவகுக்கும், அது பணிநீக்கம் உே்ேடங்கோக அை்ைது 
அது வலரக்கும் சசை்ைைாம்.

— உயர்தரமொை தயொரிப்புகதள ேழங்குேதை்கொை நம்முதடய தரநிதலகதள 
ேதரயறுக்கும் எழுத்துப்பூர்ே நகொள்தககள் மை்றும் நதடமுதைகதளப் 
பரொமரித்திடுங்கள் மை்றும் பிை்பை்றுங்கள் 

— எல்லொ பயிை்சிகதளயும் வநரம்தேைொமல் முடித்துவிடுங்கள்

— துல்லியமொை மை்றும் முழுதமயொை பதிவுகதள தேத்திருங்கள் 

— சொத்தியமொை இணக்கத்தை்தம இல்லொத நிகழ்வுகதளப் பை்றி அல்லது 
விலகல்கதளத் தடுக்க உதவுேதை்கொக வதொல்வி, கொயம் அல்லது பிதழ 
ஏை்படும் அபொயம் இருப்பது ஆகியேை்தைப் பை்றி புகொரளித்திடுங்கள் மை்றும் 
பிை்நதொடர்ந்திடுங்கள்

நை்ை இயக்க 
நலடமுலறகே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நொம் வநரத்திட்டத்தில் பிை்தங்கியிருக்கிவைொம், உை்பத்திதய அதிகரிக்க வேண்டிய 
நநருக்கடியில் இருக்கிவைொம். உை்பத்திதய வேகப்படுத்த ஒருசில உை்பத்தி 
படிநிதலகதள நகொஞ்சம் மொை்றிக் நகொள்ளலொமொ?

நம்முலடய உற்பத்தி சசயை்முலறகலே இன்னும் திறன்மிக்கதாக மாற்றுவதற்கு 
நாம் சதாடர்ந்து முலனப்புடன் இருந்தாலும், தரத்திற்கான நம்முலடய கடப்பாடு 
மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு உற்பத்தி சசயை்முலறயிை் ஏளதனும் மாற்றத்லத 
நீங்கே் பரிசீலிக்கிறீர்கே் என்றாை் எப்ளபாதும் நமது தரநிலைகே் மற்றும் ஒப்புதை் 
சசயை்முலறகலேப் பின்பற்றுங்கே். உங்களுலடய சாத்தியமான சசயை்முலற 
ளமம்பாடு சாத்தியமானதா மற்றும் நமது தரநிலை ஒழுங்குகளுடன் ஒத்திலசவானதா 
என்று மதிப்பிட அலதப் பற்றி உங்கே் நிர்வாகத்தினர், தே தரத் தலைவர் ஆகிளயாரிடம் 
ளபசுங்கே்.

நதொழிை்சொதலயில் ஒரு பகுதிதயக் கடந்து நொை் நடந்து நசை்ைவபொது ஒரு 
உபகரணம் தை்வபொததய நல்ல உை்பத்தி நதடமுதைகள் அல்லது பொதுகொப்பு 
நிதலகதளப் பிை்பை்ைொத ேதகயில் இருக்கக் கூடியேொறு தகயொளப்படுேததப் 
பொர்த்வதை். ஆைொலும், நொை் அந்த வேதலக்கொகப் பயிை்சி நபை்ைேை் அல்ல, அதைொல் 
எை் எண்ணம் தேைொக இருக்கலொம். நொை் இததப் பிரச்சதையொகத் நதரிவிக்க 
வேண்டுமொ?

பணிகலேயும் நலடமுலறகலேயும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியும், தற்ளபாலதய நை்ை 
உற்பத்தி நலடமுலறகளுக்கு இணங்கியபடியும் இருக்குமாறு வடிவலமக்க நாங்கே் 
எை்ைா முயற்சிகலேயும் எடுக்கிளறாம் என்றாலும், பணியின் வடிவலமப்பு அை்ைது அதன் 
நலடமுலறப்படுத்தை் கச்சிதமாக இருக்காமை் ளபாகைாம், அலதப் பார்க்கிற முதை் நபராக 
நீங்கே் இருக்கைாம். இலத உங்கே் ளமைாேரிடம் அை்ைது தரம் அை்ைது பாதுகாப்பு 
தலைவரிடம் பிரச்சிலனயாகத் சதரிவிப்பதன் மூைம், நீங்கே் காயம் ஏற்படுவலதத் 
தடுக்கைாம் அை்ைது தயாரிப்பிை் தரச்சிக்கை்கே் ஏற்படுவலதத் தடுக்கைாம். ளநாயாளி 
மற்றும் அவர்களுலடய Endo சக பணியாேர்களின் நைனுக்காக அலனவரும் கவனித்துக் 
சகாண்டிருக்கும்ளபாது, சவற்றிசபறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிலடக்கும்.
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Endo -விை் ளநாயாளியின் உடை்நைமும் பாதுகாப்புளம முதன்லமயான 
முன்னுரிலமகோகும். நமது தயாரிப்புகளின் தரத்லதப் பராமரிப்பது மற்றும் அவற்றின் 
சசயை்திறலனத் சதாடர்ந்து கண்காணிப்பது ஆகியலவ நமது ளநாயாளிகளின் 
பாதுகாப்லபக் காப்பதிை் மிகப்சபரிய பங்கு வகிக்கின்றன. பாதுகாப்பு தகவை்கே் மீது 
நாம் முலறயான காை இலடசவளிகளிை் மதிப்பாய்வுகலேயும் பகுப்பாய்வுகலேயும் 
நடத்துகிளறாம் மற்றும் நமது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்பு கட்டலமப்லப ளமம்படுத்த 
சபாறுப்பான, சபாருத்தமான நடவடிக்லககலேயும் எடுக்கிளறாம்.

நமது தயாரிப்புகளுடன் சதாடர்புலடய பாதகமான நிகழ்வுகே் மற்றும் தரம்சார்ந்த 
புகார்கலேக் கண்டறியும், அறிவிக்கும் சபாறுப்பும் நமக்கு உே்ேது, இதிை் பாதகமான 
பக்க விலேவுகே், மருந்தேவு பிலழகே், தவறான பயன்பாடு, தவறான சசயை்பாடுகே் 
மற்றும் தயாரிப்பின் சசயை்திறன் அை்ைது பைனளிப்புதிறன் குறித்த கவலைகே் 
ஆகியலவயும் உே்ேடங்கும். தயாரிப்பு சதாடர்பான விசாரலணகே், புகார்கே் மற்றும் 
பாதகமான நிகழ்வுகலே ளநரங்கடத்தாமலும் திறனுே்ே வழியிலும் ஆராய்ந்து 
சரிசசய்வதற்கு நிறுவனம் ஒரு சசயை்முலறலய உருவாக்கியுே்ேது. ஒரு பாதகமான 
நிகழ்வு அை்ைது தரம் சார்ந்த புகாலரப் பற்றி சதரிவிக்க நீங்கே் பயன்படுத்தக் கூடிய 
இலணப்புகே் மற்றும் சதாலைளபசி எண்கலே அணுக எங்கே் வேங்களின் சதாடர்பு 
பட்டியை் பக்கத்திற்கு சசை்ைவும்.

— அதைத்து குழு உறுப்பிைர்களும் ஏவதனும் சொத்தியமுள்ள பொதுகொப்பு 
சிக்கல் அல்லது நிகழ்தேக் குறித்து தங்களுதடய ேணிகப் பிரிவிடம் ஒரு 
நொதளக்குள் உடைடியொகத் நதரிவிக்க வேண்டிய வததே உள்ளது 

— ஒரு வமொசமொை நிகழ்வு நடந்திருக்கிைதொ அல்லது ஒரு நிகழ்வு நதரிவிக்க 
வேண்டியதொ எை்று உங்களுக்கு நிச்சயமொகத் நதரியவில்தல எை்ைொல், 
நியமிக்கப்பட்ட ேழிமுதைகளிை் மூலமொக அததப் பை்றி நதரிவித்திடுங்கள், 
நமது நிபுணர்கள் அந்த முடிதே எடுக்க அனுமதித்திடுங்கள்.

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நொை் விடுமுதையில் நேளியூர் நசை்றிருந்தவபொது, சக பயணி ஒருேர் நமது 
தயொரிப்புகளில் ஒை்தை எடுத்துக் நகொண்ட பிைகு குமட்டலொக உணர்ந்ததொகக் 
குறிப்பிட்டொர். இந்த உதரயொடதலக் குறித்து நொை் நதரிவித்தொக வேண்டுமொ?

ஆம். நமது தயாரிப்பு ஒரு பாதகமான நிகழ்லவத் ளதாற்றுவித்திருக்காது என்றாலும் கூட, 
அதுளபான்ற முடிவுகலே எடுப்பதற்கு தகுதியும் சபாறுப்பும் உே்ே நபர்களுக்கு அலதத் 
சதரிவிக்க ளவண்டும், அவர்களே இந்த முடிலவயும் எடுக்க ளவண்டும். சபாருத்தமான 
மதிப்பாய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்காக அந்த உலரயாடலைப் பற்றி சதரிவித்திடுங்கே், 
அப்ளபாதுதான் ஏளதனும் சாத்தியமான புகாரளித்தை் ளதலவப்பாடுகே் நிலறளவற்றப்படும். 
ளமலும் ளநாயாளியின் உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு நாம் நம்முலடய கடப்பாட்லட 
நிலறளவற்றுபவர்கோக இருப்ளபாம்.

நமது 
தயாரிப்புகளின்  
பாதுகாப்பு,  
சசயை்திறன் 
மற்றும் தரத்லதக்  
கண்காணித்தை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!

|  12  |  Endo  |  நடத்தத நநறிமுதைத் நதொகுப்பு Endo எதிக்ஸ் ஹாட் லைன  |  www.Endo.Ethicspoint.com



ஒவ்சவாரு தயாரிப்புக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு மற்றும் ளநாயாளியின் 
ளதலவகே் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிை், நமது தயாரிப்புகலே விேம்பரப்படுத்துவதற்கு 
Endo கடப்பாடு சகாண்டுே்ேது. உடை்நை கவனிப்பு சதாழிை்முலறயாேர்களுடனான 
நமது தகவை் பரிமாற்றங்கே், நம்முலடய தயாரிப்புகளின் முலறயான பயன்பாட்லடப் 
பற்றி அவர்களுக்கு கற்பித்தை் சதாடர்பாகவும் ளநாயாளி கவனிப்லப ளமம்படுத்தும் 
ளநாக்கத்திற்காக அவர்களின் மருத்துவ கை்வி மற்றும் பயிற்சி ளதலவகளுக்கு துலண 
சசய்வது ஆகியவற்றிை் கவனம் சசலுத்துவதாக இருக்க ளவண்டும்.

உடை்நைம்ளபணை் சதாழிை்முலறயாேர்கே் நமது தயாரிப்புகலே அவர்களுலடய 
ளநாயாளிகளுக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தைாம் என்பலதக் குறித்து தகவைறிந்த மற்றும் 
தன்னிச்லசயான முடிவுகலே எடுப்பதற்கு உதவக்கூடிய உண்லமயான, ளைபிளிை் 
குறிப்பிடப்பட்டுே்ே மற்றும் அறசநறி பிறழாத தகவை்சதாடர்புகளே நமக்குத் ளதலவ. 
எந்தசவாரு எழுத்துப்பூர்வ அை்ைது வாய்வழியிைான விேம்பரப்படுத்தை் அை்ைது 
முன்னிலைப்படுத்தை் சபாருட்கலேப் பயன்படுத்துவது அை்ைது பரப்புவதற்கு முன்பாக 
அந்தப் சபாருட்கே் நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட துலற சார்ந்த நிபுணர்களின் விேம்பர 
மதிப்பாய்வு கமிட்டியாை் ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க ளவண்டும். 
இந்தப் சபாருட்கே் ளைபிளிை் உே்ேதாக இருக்க ளவண்டும், துை்லியமாகவும், தவறாக 
வழிநடத்தாமை் இருக்க ளவண்டும் மற்றும் சபாருந்தக் கூடிய சட்டம், ஒழுங்குமுலற 
மற்றும் உே்ளூர் தரநிலைகளுக்கு இணங்கியிருக்க ளவண்டும்.

— பயை்படுத்துேதை்கு அல்லது பரப்புேதை்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட விளம்பரப் 
நபொருட்கள் மை்றும் நதொடர்புறுத்தல்கதள மட்டுவம பயை்படுத்துங்கள்

— ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வலபிளிடல் மை்றும் அங்கீகரிப்புக்கு நேளிவய எந்தத் 
தயொரிப்தபயும் பயை்படுத்துேதத ஊக்குவிக்கொதீர்கள்

— எல்லொ பொதுகொப்புத் தகேல்களிை் விேரச்சுருக்கத்ததயும் அளித்து நமது 
தயொரிப்புகதளப் பை்றிய முழுச் சித்திரத்தத அளிப்பதை் மூலம் பொரபட்சமை்ை 
சமநிதலதய அளியுங்கள்

— வபொட் டி நிறுேைங்களிை் தயொரிப்புகதளப் பை்றித் தேைொகச் சித்தரிக்கொதீர்கள், 
நியொயமை்ை கருத்துகதளச் நசொல்லொதீர்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

எை்னுதடய விை்பதை அதழப்புகள் ஒை்றில், ஒரு மருத்துேர் அேருதடய சக 
பணியொளர் நமது தயொரிப்புகளில் ஒை்தை நமது வலபிளில் சுட்டிக்கொட்டப்படொத 
வநொய்நிதலதமகளொல் பொதிக்கப்பட்டிருந்த வநொயொளிகளிடம் பயை்படுத்தி 
நல்ல முடிவுகதளப் நபை்ைதொகக் குறிப்பிட்டொர். வலபிளில் குறிப்பிடப்படொத 
பயை்பொடுகதளக் குறித்து அறிவியல் தகேல்கதள அேர் எை்னிடம் வகட்டொர். நொை் 
கலந்து நகொண்ட ஒரு நதொழிை்துதை மொநொடு மூலமொக சமீபத்திய ஆய்வுகதளப் பை்றி 
எைக்கு நதரியும். நொை் அந்தத் தகேல்கதளப் பகிர்ந்து நகொள்ளலொமொ?

கூடாது. ஒரு விற்பலன சதாழிை்முலறயாேராக உங்கே் பணிநிலைக்கு, நீங்கே் 
ளைபிளிை் உே்ே தகவை்கலேப் பற்றி மட்டுளம உலரயாடைாம். நிறுவனக் சகாே்லகக்கு 
ஏற்ப முழுலமயான, துை்லியமான அறிவியை் தகவை்கலே அளிக்கும் திறனுே்ே நமது 
மருத்துவத் தகவை் துலறயினரிடம் ளபசுமாறு அவலர வழிநடத்துவளத உங்கே் கடப்பாடு 
ஆகும். 

நமது 
தயாரிப்புகலே 
விேம்பரப்படுத்தை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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Endo நம்முலடய தயாரிப்புகலேக் குறித்து உடை்நைம் ளபணை் 
சதாழிை்முலறயாேர்களுக்கு கற்பிக்கிறது, ஆராய்ச்சியிை் அவர்களுடன் கூட்டுப்பணி 
சசய்கிறது, ஆளைாசலன அளிப்பவர்கோக அவர்களுலடய நிபுணத்துவத்லத 
நம்புகிறது மற்றும் நமது தயாரிப்புகளின் ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்ட பயன்பாடு குறித்து 
அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. இந்தத் சதாழிை்முலறயாேர்களுடனான நம்முலடய 
தகவை்பரிமாற்றங்கே், சதாடர்புலடய நாட்டின் சட்டங்கே், ஒழுங்குமுலறகே் மற்றும் 
தரநிலைகே் ஆகியவற்றாை் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. நம்முலடய தகவை்பரிமாற்றங்கே் 
எப்ளபாதுளம ளநர்லம, இணக்கத்தன்லம, துை்லியம் மற்றும் சவளிப்பலடத்தன்லம 
ஆகியவற்றுக்கான நம்முலடய கடப்பாட்லடப் பிரதிபலிப்பதாக கட்டாயம் இருக்க 
ளவண்டும், இதிை் ைஞ்சம் மற்றும் ஊழை் ஆகியவற்லறத் தடுப்பதற்கான நம்முலடய 
தரநிலைகளுக்கு இணங்கியிருப்பதும் உே்ேடங்கும். 

Endo அறிவியை் சார்ந்த நாணயத்லதயும் முன்சனடுக்கிறது, நமது தயாரிப்புகே் அை்ைது 
குறிப்பிட்ட ளநாய் நிலைலமகே் பற்றிய அறிவியை் பூர்வ மற்றும் மருத்துவப் புரிதலை 
ளமம்படுத்தும் உடை்நைம் ளபணுதை் சமூகத்துடனான மிகமுக்கியமான கூட்டுப்பணியிை் 
முலறயற்ற வலகயிை் சசை்வாக்கு சசலுத்துவதற்கு சதாழிை்வணிக இைக்குகலே 
அனுமதிப்பதிை்லை. Endo வழங்கும் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகே் கண்டிப்பாக ஒரு சட்டப்பூர்வ 
அறிவியை் இைக்லகக் சகாண்டிருக்க ளவண்டும், ளமலும் முலறயான Endo அறிவியை் 
மற்றும் மருத்துவ மதிப்பாய்வாேர்கோை் ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டிருக்க ளவண்டும் 
மற்றும் அறிவியை் வன்லமயுடன் நடத்தப்பட ளவண்டும். கூடுதைாக, உடை்நைம்ளபணை் 
சதாழிை்முலறயாேர்களுடனான எை்ைா ஆளைாசலன ஏற்பாடுகளும் சபாருத்தமான 
நிர்வாகத்தினர், மருத்துவ மற்றும் இணக்கத்தன்லம மதிப்பாய்வாேர்கே் மூைமாக 
கட்டாயம் மதிப்பாய்வு சசய்து ஏற்கப்பட ளவண்டும், ளமலும் கட்டணங்கே் நியாயமான 
சந்லத மதிப்பிை் இருக்க ளவண்டும்.

— சொை்ைளிக்கப்பட்ட வததே இருந்தொல் மட்டுவம உடல்நலம்வபணல் 
நதொழில்முதையொளர்கதளப் பயை்படுத்துங்கள் மை்றும் நபைப்பட்ட 
வசதேகளுக்கு எப்வபொதும் உள்ளூரில் நியொயமொை சந்தத மதிப்புக்கு 
ஒத்திதசேொக கட்டத்ததச் நசலுத்துங்கள்.

— ேர்த்தகத்தத விதல நகொடுத்து ேொங்க முயை்சி நசய்யொதீர்கள் அல்லது ஒரு 
Endo தயொரிப்தபத் வதர்வுநசய்ேதை்கொை உடல்நலம் வபணுதல் ேழங்குநரிை் 
முடிவிை் மீது நசல்ேொக்கு நசலுத்தும் ேதகயில் உண்தமயொகவேொ அல்லது 
அே்ேொறு வதொை்ைமளிக்கும் ேதகயிவலொ மதிப்புள்ள எததவயனும் 
ேழங்கொதீர்கள். 

— சக பணியொளர்களும் நதொழில்ேணிக கூட்டொளர்களும், ஒரு அரசொங்க 
அலுேலர், உடல்நலம் வபணல் நதொழில்முதையொளர் அல்லது ேர்த்தக 
அதமப்புகள் மை்றும் தனிநபர்கள் உள்ளிட்ட வேறு ஏவதனும் நபர் அேருதடய 
நபொறுப்புகதள நிதைவேை்றுேதை் மீது முதையை்ை ேதகயில் நசல்ேொக்கு 
நசலுத்துேதத வநொக்கமொகக் நகொண்டு ஒருவபொதும் பணம் அல்லது பலை் 
எததயும் ேழங்கவேொ, ேழங்குேதொக உறுதியளிக்கவேொ, அங்கீகரிக்கவேொ 
அல்லது அளிக்கவேொ கூடொது.

— உடல்நலம் வபணல் நதொழில்முதையொளர்கள், உடல்நலம் வபணுதல் 
நிறுேைங்கள் மை்றும் உடல்நலம் வபணுதல் சமூகத்ததச் வசர்ந்த மை்ைேர்கள் 
ஆகிவயொருடைொை உங்கள் தகேல்பரிமொை்ைங்கள் நபொருந்தக்கூடிய 
அதைத்து சட்டங்கள், ஒழுங்குமுதைகள், நதொழில்முதை வததேப்பொடுகள் 
அல்லது நதொழிை்துதைக்கொை நடத்தத நநறிகள் அல்லது நதடமுதைகள் 
ஆகியேை்றுக்கு இணங்கியிருக்க வேண்டும், இதில் உள்ளூர் 
நேளிப்பதடத்தை்தம மை்றும் தகயூட்டு தடுப்பு ஒழுங்குமுதைகளும் 
உள்ளடங்கும்

— நமது தயொரிப்புகளிை் பொதுகொப்பொை மை்றும் நசயல்திைை்மிக்க பயை்பொட்தடக் 
குறித்து முதையொை ேழிகொட்டுதல், கல்வி மை்றும் பயிை்சிதய ேழங்குங்கள்

நைம்ளபணை்  
சதாழிை்முலறயா-
ேர்களுடனும்  
நைம்ளபணை் வழ-
ங்குநர்களுடனும்  
தகவை் பரிமாற்றம் 
சசய்தை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நமது தயொரிப்புகளில் ஒை்தைப் பயை்படுத்துேதை் மூலம் பலைதடயக்கூடிய 
வநொயொளிகளுக்கொை Endo ேழங்கும் ஒரு கல்வி நிகழ்ச்சியில் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மருத்துே வபச்சொளர் உதரயொை்றுகிைொர். அப்வபொது அந்த மருத்துேர் ேழங்கும் 
தகப்பிரதிகதள மொை்றியதமத்துக் நகொள்ளலொமொ மை்றும் நம்முதடய 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளக்கக்கொட்சி ஸ்தலடுகதள மொை்ைலொமொ?

கூடாது. நம்முலடய கற்பித்தை் மற்றும் விேம்பரப் சபாருட்கே் கடுலமயான மதிப்பாய்வு 
சசயை்முலறயின் மூைமாக உருவாக்கப்படுகின்றன. அங்கீகரிக்கப்படத சபாருட்கலேப் 
பயன்படுத்துவளதா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சபாருட்கே் அை்ைது காட்சி உதவிகலே 
மாற்றுவளதா ஒருளபாதும் அனுமதிக்கப்படுவதிை்லை.

சமீபத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நம்முதடய தயொரிப்புகளில் ஒை்தை உள்ளூர் 
மருத்துேர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துேதில் சிரமங்கதளச் சந்தித்து ேருகிவைொம். 
ஓர் ஆய்தே நடத்தி, உள்ளூர் மருத்துேர்கதள ஆரொய்ச்சியொளர்களொகச் 
வசர்த்துக் நகொள்ளலொம் எை்நைொரு பரிந்துதர இருக்கிைது. இது அேர்கள் 
நம்முதடய தயொரிப்புக்கு பரிச்சயமொேதை்கு அனுமதிக்கும், வமலும் அதத 
அறிமுகப்படுத்துேதை்கொை நம்முதடய முயை்சிகதள வமம்படுத்தும். இது சரிதொைொ?

இை்லை. ஆய்வுகளுக்கு கண்டிப்பாக அறிவியை் தகுதி இருக்க ளவண்டும், ஒரு 
அறிவியை் ளநாக்கத்லத நிலறளவற்ற மட்டுளம நடத்தப்படைாம், ஆய்வு ஒருளபாதும் 
“சந்லதயிை் ளசர்ப்பலதளயா” ஒரு தயாரிப்லப விேம்பரப்படுத்துவலதளயா ளநாக்கமாகக் 
சகாண்டிருக்கக் கூடாது.
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அரசாங்க 
ளசாதலனகளும் 
ளகாரிக்லககளும்

நாம் ஒரு சிக்கைான, மாற்றங்கே் நிலறந்த ஒழுங்குமுலறச் சூழலிை் இயங்குகிளறாம். 
ளநாயாளிகளுக்கும், நாம் ளசலவயளிக்கும் உடை்நைம்ளபணை் வழங்குநர்களுக்கும் 
பாதுகாப்பான, சசயை்திறமிக்க மற்றும் உயர்தரமான தயாரிப்புகலே வழங்கும் 
நம்முலடய திறனுக்கு ஒழுங்குமுலற அலமப்புகளுடன் திறன்மிக்க ஈடுபாடு 
சகாண்டிருப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். உடை்நைம் ளபணை் ஒழுங்குமுலற 
அலமப்புகளும் உைசகங்கும் உே்ே பிற சுகாதார ஒழுங்குமுலற அலமப்புகளும் 
நம்முலடய சதாழிலிடங்கலேயும் நடவடிக்லககலேயும் வாடிக்லகயாக ளசாதித்து 
வருகின்றனர். எை்ைா ளநரங்களிலும், Endo இந்த அதிகார அலமப்புகளுடன் 
ஒத்துலழத்து வருகிறது மற்றும் ளநர்லமயுலடயவர்கே் என்ற நற்சபயலரப் பராமரிக்க 
முலனப்புடன் சசயை்படுகிறது. தகவை்களுக்கான அை்ைது சதாழிலிட வருலகக்கான 
வாடிக்லகயை்ைாத ளகாரிக்லக ஏளதனும் வரப்சபற்றாை், கட்டாயமாக சட்டத்துலறயிடம் 
உடனடியாகத் சதரிவிக்க ளவண்டும். எை்ைா சட்ட விவகாரங்களிலும் நிறுவனத்லதப் 
பிரதிநிதிப்படுத்துவது சட்டத் துலறளய, ளமலும் அளிக்கப்பட ளவண்டிய தகுந்த 
தகவை் என்னசவன்பலதயும் அதுளவ தீர்மானிக்கிறது. ளமலும் புைனாய்வு சசய்யும் 
அதிகாரிகளுக்கு நமது ஒத்துலழப்புக்கான வழிமுலறலய அதுளவ வழங்கும்.

— அரசொங்க ஆய்ேொளர்களுக்கு ஒத்துதழப்பு தொருங்கள், அேர்களிடம் 
மரியொததயொக நடந்து நகொள்ளுங்கள். ஒழுங்குமுதை வசொததைகள் மை்றும் 
வகொரிக்தககளுக்கு பதிலளிக்கும் ேதகயில் நம்முதடய தர, பொதுகொப்பு மை்றும் 
ஒழுங்குமுதை நிபுணர்களுடை் ஒருங்கிதணந்து நசயல்படுங்கள்.

— ஒழுங்குமுதை அதிகொரிகளுக்கு எப்வபொதுவம வநர்தம, துல்லியம் நிதைந்த, 
விதைத்திைமுதடய மை்றும் கொலந்தேைொத ேதகயில் தகேல்கதள 
ேழங்குங்கள்

— நதொழிலிட ேளொகத்தத அணுகுேதை்கொை வகொரிக்தகயுடை் இணங்குேதை்கொக 
உங்கள் தளத்திை் நதடமுதைகதள நை்கு அறிந்திருங்கள்.

— ேரேதழப்பொதண சம்மை்கள் அல்லது சட்ட அறிவிக்தக வபொை்ை 
ேழக்கத்திை்கு மொைொை அல்லது சட்டப்பூர்ே விசொரதண ஏவதனும் நிகழ்ந்தொல் 
அததப் பை்றி உடைடியொக சட்டத்துதைதயத் நதொடர்பு நகொள்ளுங்கள்.

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

எைக்கு பரிச்சயமில்லொத ஒரு நசயல்முதைதயப் பை்றி ஆய்ேொளர் எை்னிடம் வகள்வி 
வகட்டொல், அதை்கு நொை் எப்படி பதில் நசொல்ேது?

உண்லமயாகவும், மழுப்பாமலும் ளபசுங்கே். ”என்னிடம் பதிை் இை்லை” என்று சசாை்வது 
தவறிை்லை, கூடிய விலரவிை் அந்தக் ளகே்விக்கான பதிலைப் சபற்றுத் தருவீர்கே் 
என்று சசாை்லுங்கே். உங்கே் ளமைாேர் மற்றும் தரம் உறுதிப்படுத்தை் துலற தலைவர் 
ஆகிளயாரிடம் கைந்தாளைாசிக்கவும், ஒருளபாதும் யூகத்திை் பதிை் சசாை்ைாதீர்கே், 
முழுலமயற்ற தகவலை வழங்காதீர்கே் அை்ைது உங்களுக்கு முழுலமயாகப் புரியாத 
ளகே்விகளுக்கு பதிை் சசாை்ைாதீர்கே். 

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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அத்தியொயம் 2:  
ேைது வொடி�்ம�யொ-
ளர்�ள், ெப்மளயர்�ள் 
ைற்றுை் அரெொங்�  
அலுவலர்�ள்

உடல்நலம் வபணல் நதொழில்முதையொளர்கள், உடல்நலம் வபணும் 
அதமப்புகள், அரசொங்க அலுேலர்கள், ஒழுங்குமுதை அதமப்புகள், 
பரொமரிப்பு நலம்வபணுதல் மை்றும் குழுவுக்கொக ேொங்கும் 
நிறுேைங்கள், விநிவயொகஸ்தர்கள், விை்பதையொளர்கள் எை 
பலவிதமொை தனிநபர்களுடனும் அதமப்புகளுடனும் Endo தகேல் 
பரிமொை்ைம் நசய்து நகொள்கிைது இந்தத் தகேல்பரிமொை்ைங்கள் 
நம்முதடய விை்பதை மை்றும் சந்ததப்படுத்தல், ஆரொய்ச்சி மை்றும் 
வமம்பொடு மை்றும் உை்பத்தி நசயல்முதைகள் வபொை்ைேை்றிலும், 
நம்முதடய இைக்குமதி/ஏை்றுமதி நசயல்பொடுகளிலும் கூட நிகழலொம். 
எல்லொ நதொழில்ேணிக பரிேர்த்ததைகளிலும், Endo நியொயமொகவும் 
வநர்தமயொகவும் நடந்து நகொள்ளும் மை்றும் நபொருந்தக்கூடிய சட்டம் 
மை்றும் நிறுேைக் நகொள்தககளுக்கு இணங்கி நடக்கும்.

இே்தப் பிரிவில் நீங்�ள் 

�ற்று�்ச�ொள்ளவிருப்பமவ:

• நம்பிக்லகக்கு எதிரான மற்றும் நியாயமான ளபாட்டி சட்டங்கே்
• ைஞ்ச எதிர்ப்பும் ஊழை் எதிர்ப்பும்
• விலை நிர்ணயம் மற்றும் பட்டியலிடை் தகவை்கே்
• ளபாட்டி சார்ந்த தகவைறிதை்
• அரசியை் நடவடிக்லககளும் பங்களிப்புகளும்
• வர்த்தக வலரமுலறகே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நம்பிக்லககு எதிரான மற்றும் ளபாட்டித்தன்லமக்கான சட்டங்கே் தரம்,வியாபாரங்கே் 
விலை நிர்ணயம் மற்றும் ளசலவகளிை் ளபாட்டியிடுவதற்கான வழிகளிை் கவனம் 
சசலுத்துகிறது. பை நாடுகளிை் நியாயமான ளபாட்டி சதாடர்பான சட்டங்கே் உே்ேன. 
சபாதுவாக இந்தச் சட்டங்கே், ளபாட்டித்தன்லமக்கு எதிரான நலடமுலறகலேயும் 
ளபாட்டிலய பாதிக்கக் கூடிய வலகயிை் தகவை்கலேப் பரிமாறிக் சகாே்வலதயும் 
தலடசசய்கின்றன. ளபாட்டித்தன்லமக்கு எதிரான நலடமுலறகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டுகளிை், விலைலய நிர்ணயம் சசய்வதற்காகளவா சப்லேயர்கே், 
வாடிக்லகயாேர்கே் அை்ைது ளபாட்டியாேர்கலேப் புறக்கணிப்பதற்காகளவா முன்னதாக 
ஒப்பந்தம் சசய்து சகாே்வது ளபான்றலவ அடங்கும்.

நாம் இயங்கும் எை்ைா நாடுகளிலும் உே்ே நம்பிக்லகக்கு எதிரான மற்றும் 
ளபாட்டித்தன்லமக்கான சட்டங்கலேப் பின்பற்றி, நியாயமான வழியிை் 
ளபாட்டிப்ளபாடுவதற்கான கடலம நமக்கு இருக்கிறது. இந்தச் சட்டங்கே் சிக்கைானலவ, 
நாட்டுக்கு நாடு ளவறுபடக் கூடியலவ, எனளவ ளபாட்டியாேர்களுடன் தகவை் பரிமாற்றம் 
சசய்து சகாே்வதற்கு முன்பாக அை்ைது நியாயமற்ற வழியிை் வர்த்தகத்லதக் 
கட்டுப்படுத்தும் சதாழிை்வணிக சசயை்முலறகளிை் ஈடுபடுவதற்கு முன்பாக நீங்கே் 
சட்டத் துலறலயக் கைந்தாளைாசிப்பது மிக முக்கியமானது.

— விதலகள், வியூக நசயல்திட்டங்கள், விை்பதைக்கொை விதிகள் அல்லது 
நிபந்ததைகள், உை்பத்தி அல்லது விநிவயொகம் அல்லது தயொரிப்புகள், 
பிரொந்தியங்கள், சந்ததகள் அல்லது ேொடிக்தகயொளர்கதள ஒதுக்குதல் 
வபொை்ைேை்தைக் குறித்து வபொட்டியொளர்களுடை் வபசவேொ, தகேல் பரிமொறிக் 
நகொள்ளவேொ அல்லது உடை்பொடுகள் நசய்து நகொள்ளவேொ நசய்யொதீர்கள் 
மை்றும் இதுவபொை்ை எந்தநேொரு உதரயொடல்கள், தகேல் பரிமொை்ைங்கள் 
அல்லது உடை்பொடுகளுக்கு மூை்ைொம் தரப்பிைதர ஏை்பொட்டொளரொகப் 
பயை்படுத்தொதீர்கள்

— ேொடிக்தகயொளர்கள், விநிவயொகஸ்தர்கள் அல்லது வபொட்டியொளர்கள் 
வபொை்வைொரிடம் (ஒட்டுநமொத்த புைக்கணிப்பு வபொை்ை) ஒை்றிதணந்த 
நடத்தததயக் குறித்து உதரயொடவேொ திட்டமிடவேொ நசய்யொதீர்கள்

— வபொட்டியொளர்கதளக் குறித்வதொ அேர்களுதடய தயொரிப்புகதளக் குறித்வதொ 
தேைொை அல்லது கீழ்த்தரமொை கருத்துகதளக் கூைொதீர்கள் அல்லது 
வபொட்டியொளர்களிை் ேர்த்தக ரகசியங்கதளத் திருடவேொ முதைவகடொகப் 
பயை்படுத்தவேொ நசய்யொதீர்கள்

— வபொட்டி நிதைந்த விதலவகொரல் நசயல்முதைதயச் சூழ்ச்சியொகக் 
தகயொளொதீர்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நொை் ஒரு உள்ளூர் நதொழிை்துதை சங்க கூட்டம் ஒை்றில் கலந்து நகொள்கிவைை், அங்வக 
பல்வேறு வபொட்டியொளர்களும் ேந்திருக்கிை்ைைர், தங்களுதடய சந்ததப்படுத்தல் 
மை்றும் விதல நிர்ணய நசயல்திட்டங்கதளப் பை்றி வபசிக்நகொள்கிைொர்கள். நொை் 
எை்ை நசய்ேது?

சதாழிை்துலற சந்திப்புகளுக்கு சட்டரீதியான ளநாக்கங்கே் உே்ேன என்றாலும், 
அலவ ளபாட்டி முலறக்கு எதிரான கைந்துலரயாடை்கலே உருவாக்கி விடும் அபாயம் 
உண்டு. ளபாட்டி நிறுவனங்கே் குழுவாக பரஸ்பரம் அலனவருக்கும் சபாருந்தும் 
கைந்துலரயாடை் ஒன்லற நடத்து நிலையிை், வரம்லபத் தாண்டி ளபாட்டித் தவிர்ப்பு 
தலைப்பு ஒன்றிை் நுலழந்து விடக்கூடும். ஒரு தலைப்பு முலறயற்றதாக உங்களுக்குத் 
ளதான்றினாை், அந்தக் கைந்துலரயாடலை விட்டு உடனடியாக சவளிளயறி விடுங்கே். 
இந்தக் கைந்துலரயாடலின் தன்லம காரணமாகளவ நீங்கே் சவளிளயறுகிறீர்கே் 
என்பலத அங்ளக இருப்பவர்களிடம் சதளிவாகச் சசாை்லுங்கே். ளமலும் கூடிய விலரவிை் 
இந்த விவகாரத்லத உங்கே் சட்டத் சதாடர்பாேருக்குத் சதரிவிக்க ளவண்டும்.

நம்பிக்லகக்கு 
எதிரான மற்றும்  
நியாயமான 
ளபாட்டிற்கான 
சட்டங்கே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நாம் சவளிப்பலடயான மற்றும் அறசநறியான முலறயிை் நமது சதாழிை்வணிகத்லத 
நடத்துகிளறாம். நாம் ஏளதனும் மற்றும் எை்ைா வலகயிைான ைஞ்சம் மற்றும் ஊழலைத் 
தலடசசய்கிளறாம், இதிை் நம்முலடய மூன்றாம் தரப்பு வர்த்தக இலடயீட்டாேர்களின் 
ஏளதனும் இதுளபான்ற நடத்லதயும் உே்ேடங்கும். முலறயற்ற வலகயிை் சசை்வாக்கு 
சசலுத்தி, ஒரு வர்த்தகத்லதப் சபறுவது அை்ைது தக்கலவப்பது அை்ைது ளவறுவலகயிை் 
நியாயமற்ற சதாழிை்வணிக சாதகத்லதப் சபறுவதற்காக, எந்தசவாரு நபருக்கும் 
மதிப்புவாய்ந்த ஒன்லற வழங்குவதாகக் கூறுவது, வாக்குறுதி அளிப்பது, அங்கீகரிப்பது 
அை்ைது வழங்குவது ஆகியலவ கண்டிப்புடன் தலட சசய்யப்பட்டுே்ேது—இதிை் 
அரசாங்க அதிகாரிகளும் தனியார் சதாழிற்பிரிவிை் பணியாற்றுளவாரும் உே்ேடங்குவர். 
எந்தசவாரு நபரிடமிருந்தும் ைஞ்சங்கலேக் ளகாருவதும் அவற்லற ஏற்பதும் கூட 
தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது. 

ஒழுங்குமுலறப்படுத்துநர்கே், பணம் சசலுத்துபவர்கே் அை்ைது நமது தயாரிப்புகலே 
வாங்குபவர்கோக, அரசாங்க அதிகாரிகே் நம்முலடய சதாழிை்வணிகத்திற்கு 
பிரிக்கமுடியாத அங்கமாக இருப்பவர்கே். நம்முலடய ஆராய்ச்சி மற்றும் ளமம்பாடு, 
ஒழுங்குமுலற, உற்பத்தி மற்றும் இறக்குமதி/ஏற்றுமதி நடவடிக்லககளின் வழியாக நாம் 
அரசாங்க அதிகாரிகே் அை்ைது அலமப்புகளுடன் தகவை்பரிமாற்றம் சசய்து சகாே்ே 
ளநரிடைாம். எனளவ அரசாங்க அதிகாரிகளுடனான நமது தகவை்பரிமாற்றம், கண்டிப்பாகப் 
சபாருந்தக் கூடிய எை்ைா ஊழை் எதிர்ப்பு சட்டங்களுக்கு இணங்கியிருக்க ளவண்டும்.

Endo -வின் மதிப்பீடுகளுக்கு ஒத்திலசவாக இருக்கும் வலகயிை் ளசலவகலே வழங்கும் 
மூன்றாம் தரப்பினருடன் வர்த்தகம் சசய்வலதயும் Endo உறுதி சசய்ய ளவண்டும், ஏசனனிை் 
தனது சார்பாக நடவடிக்லக எடுக்கும் மூன்றாம் தரப்பு இலடயீட்டாேர்களின் ளமாசமான 
நடத்லதக்கும் Endo சபாறுப்புலடயதாக இருக்க ளநரிடைாம். எனளவ நாங்கே் ளநரடியாக 
ஈடுபடுவதற்கு தலட சசய்யப்பட்டுே்ே நடத்லதயிை் ஈடுபடக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பு 
இலடயீட்டாேர்களுடன் நாங்கே் வர்த்தகம் சசய்வதிை்லை.

— நபொது மை்றும் தனியொர் துதையில் உள்ள யொருக்கும் லஞ்சம் ேழங்குேதொகக் 
கூைவேொ ேழங்கவேொ கூடொது, வமலும் யொரிடமிருந்தும் லஞ்சத்ததக் வகட்கவேொ 
நபை்றுக்நகொள்ளவேொ கூடொது 

— மூை்ைொம்தரப்பு இதடயீட்டொளர்களுக்கு தகுதிநிதல வசொததை நசய்தல், 
வதர்ந்நதடுத்தல் மை்றும் கண்கொணித்தலில் விழிப்புடை் இருங்கள்.

— சட்டத்திை்கு புைம்பொை எதிர்ப்பு மை்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு நகொள்தககதள 
அறிந்திருந்து, அேை்றுக்கு இணங்கி நடக்கும் ேதகயில் எல்லொ மூை்ைொம் தரப்பு 
இதடயீட்டொளர்கதளயும் நிர்ேகித்திடுங்கள் 

— வதசியமயமொக்கப்பட்ட அல்லது நபொதுத்துதை உடல்நலம்வபணல் அதமப்புகள் 
நகொண்ட நொடுகளில், உடல்நலம் வபணல் நதொழில்முதையொளர்களும் அரசொங்க 
அதிகொரிகளொகக் கருதப்படலொம் எை்பதத அறிந்திருங்கள்.

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

ஒரு புதிய தளத்திை் கட்டுமொைத்தத வமை்பொர்தேயிடுேதை்கு ஒரு ஒப்பந்ததொரதர 
நியமிக்க நொை் திட்டமிடுகிவைை். அந்த ஒப்பந்ததொரர் உள்ளூர் அதிகொரிகளிடமிருந்து 
கட்டிட அனுமதிகதளப் நபை்ைொக வேண்டும், அந்த அனுமதி விண்ணப்பத்ததச் 
நசயலொக்க அந்த அதிகொரிகள் சிறிய ஊக்கத் நதொதகதயத் தரும்படி 
ேலியுறுத்துகிைொர்கள். நொை் ஒப்பந்ததொரருக்கு அந்த ஊக்கத்நதொதகதய ேழங்கலொமொ?

வழங்கக் கூடாது. உடை்நை சதாழிை்முலறயாேர்கே் அை்ைது அரசாங்க 
அதிகாரிகளிடமிருந்து முலறளகடான சசை்வாக்லகப் சபறுவதற்காக சசய்யப்படும் 
எந்தசவாரு பணம்சசலுத்தலும் தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது, அது அந்த நாட்டிை் வழக்கமான 
நலடமுலறதான் என்றாலும் கூட தலட சசய்யப்பட்டுே்ேது. நிலனவிருக்கட்டும், Endo 
-வின் தரநிலைகே் உே்ளூர் ளதலவப்பாடுகளிை் இருந்து ளவறுபட்டிருந்தாை், எப்ளபாதுளம 
மிகவும் கண்டிப்பான தரநிலைகலேளய பின்பற்றுங்கே். பணம் சசலுத்தலின் அேவு ஒரு 
சபாருட்டை்ை, ஒப்பந்ததாலரப் ளபான்ற ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இலடயீட்டாேர் Endo -வின் 
சார்பாக ஒரு முலறயற்ற பணம் சசலுத்தலை ளமற்சகாே்ே கூடாது.  

ைஞ்ச எதிர்ப்பும் 
ஊழை் எதிர்ப்பும்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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அரசாங்கங்கே், தனியார் பணம்சசலுத்துபவர்கே் மற்றும் உடை்நைம் ளபணுதை் 
வழங்குநர்கே் ஆகிளயாருக்கு சவளிப்பலடயான விலை நிர்ணய தகவை்கலே 
வழங்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ மற்றும் தார்மீக சபாறுப்பு நமக்கு உே்ேது. அரசாங்க 
உடை்நைளபணுதை் திட்டத்திற்கு துை்லியமற்ற விலைநிர்ணய தகவை்கலேச் 
சமர்ப்பிப்பது அை்ைது ளமாசடியான ளகாரை்கலேச் சமர்ப்பிப்பது ஆகியலவ 
நமது நிறுவனத்லத கணிசமான அபராதங்கே் மற்றும் தண்டத்சதாலக சசலுத்த 
வழிவகுக்கைாம்.

— அரசு மை்றும் தனியொர் பணம்நசலுத்துவேொருக்கு எப்வபொதும் துல்லியமொை 
மை்றும் முழுதமயொை தகேல்கதள ேழங்குங்கள்

— சட்டப்பூர்ே தள்ளுபடிகள், தள்ளுபடிகள் அல்லது நிர்ேொகக் 
கட்டணங்களுக்கொை ஒப்புதல் நபறுதல், ஆேணப்படுத்துதல் மை்றும் 
நதொடர்புநகொள்ேது குறித்த நிறுேைத்திை் நகொள்தககதளப் பிை்பை்றுங்கள்

— உள்ளூர் சட்டம் மை்றும் நதொழில்துதை நநறிமுதைகதள கதடபிடிக்கும 
ேதகயில் பில்லிங், கேவரஜ், திருப்பிச் நசலுத்துதல் மை்றும் குறியீட்டு முதை 
பை்றிய துல்லியமொை மை்றும் முழுதமயொை தகேல்கதளப் பயை்படுத்துங்கள்

விலை நிர்ணயம் 
மற்றும் 
பட்டியலிடை்  
தகவை்கே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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Endo ஊழியர்கே் எங்கே் ளபாட்டியாேர்கலேப் பற்றிய தகவை்கலே (“ளபாட்டிசார்ந்த 
தகவைறிதை்”) சரியான முலறயிை் ளசகரிக்க, பகிர மற்றும் பயன்படுத்த 
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கே். ஆனாலும், நமது சசாந்த சபாதுவிை் இை்ைாத 
தகவை்கலே நாம் மதிப்பது ளபாைளவ, நம்முலடய ளபாட்டியாேர்கலேப் பற்றிய சிை 
தகவை்களின் சபாதுவிை் இை்ைாத இயை்லபயும் நாம் மதிக்கிளறாம். ளபாட்டி சார்ந்த 
தகவை்கலேச் ளசகரிக்க அறசநறியுலடய சட்டப்பூர்வ வழிமுலறகலே மட்டுளம நாம் 
பயன்படுத்துகிளறாம்.

சபாதுவிை் கிலடக்கும் தகவை்கே் வழியாக ளபாட்டி சார்ந்த தகவை்கலேச் ளசகரிப்பது 
எப்ளபாதும் ஏற்றுக்சகாே்ேக்கூடியதாக இருக்கிறது. சபாதுவிை் கிலடக்கும் 
ளகாப்புப்பதிவுகே், விேக்கக்காட்சிகே், சசய்திகே், இதழ் கட்டுலரகே் மற்றும் 
சவளியீடுகே் ஆகியலவ ளபாட்டி சார்ந்த தகவை்களுக்கான நியாயமான மூைங்கோகும். 
மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து ளபாட்டியாேர்கலேப் பற்றி நீங்கே் ளகட்கைாம் அை்ைது 
மூன்றாம் தரப்பினராை் வழங்கப்படும் ளபாட்டி சார்ந்த தகவை்கலே ஏற்றுக்சகாே்ேைாம், 
ஆனாை் அவர்கே் அந்தத் தகவை்கலே சவளியிடாமை் இருக்க எந்தசவாரு ஒப்பந்த 
அை்ைது சட்டப்பூர்வ சபாறுப்பின் கீழ் இருக்கிறார்கே் அை்ைது அந்தத் தகவை்கலேச் 
சட்டப்புறம்பாக அை்ைது அநியாயமாக வலகயிை் சபற்றிருக்கிறார்கே் என்று நம்ப எந்தக் 
காரணமும் இருக்கக் கூடாது.

— வபொலியொை பிரதிநிதித்துேம், ஏமொை்றுதல், திருட்டு, உளவு, லஞ்சம் அல்லது 
நேளிப்படுத்தத் ததட ஒப்பந்தத்தத மீறுேது வபொை்ை அைமை்ை அல்லது 
சட்டவிவரொத ேழிமுதைகளிை் மூலம் தகேல்கதளத் திரட்டித் தர ஒருவபொதும் 
மூை்ைொம் தரப்பிைரிடம் முயை்சிக்கவேொ அல்லது வகட்கவேொ நசய்யொதீர்கள்

— நீங்கள் நபை்ை தகேல்கள் சட்டப்படி அல்லது நியொயமொை ேழியில் நபைப்பட்டது 
அல்லது வசகரிக்கப்பட்டது எை்பதை்கு ஏவதனும் அதடயொளம் இருந்தொல், அதத 
ஏை்க மறுத்து விடுங்கள்

— நீங்கள் வபொட்டி நுண்ணறிதே நபயர் அதடயொளமிை்றி நபை்ைொல் அல்லது 
ரகசியம் எை்று குறிக்கப்பட்ட தகேல்கதளப் நபை்ைொல், அதத மறுபரிசீலதை 
நசய்ய வேண்டொம், உடைடியொக சட்டத் துதைதயத் நதொடர்பு நகொள்ளுங்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

வபொட்டி நிறுேைத்தில் இருந்து ஒரு ஆரொய்ச்சியொளதர நொை் பணிக்கமர்த்துகிவைை். 
அேர் முை்பு பணிநசய்த நிறுேைத்ததப் பை்றிய எை்நைை்ை வகள்விகதள நொை் 
வகட்கலொம்?

ஒரு ளபாட்டி நிறுவனத்தின் முன்னாே் ஊழியரிடம் அவர் சவளிப்படுத்தக் கூடாது என்கிற 
சட்டபூர்வமான கடப்பாட்டிை் உே்ே எந்தசவாரு தகவலையும் ளகட்க ளவண்டாம். இதிை் 
வர்த்தக ரகசியங்கே் மற்றும் பிற ரகசியமான தகவை்கே் ஆகியலவயும் உே்ேடங்கும். 
அதுளபான்ற தகவை்கலே முலறயற்ற வலகயிை் ளகாருதலைத் தவிர்ப்பதற்கு 
ளதலவயான முன்சனச்சரிக்லககலேப் பற்றி சட்டத்துலறயிடம் ஆளைாசிக்கவும்.

ளபாட்டி சார்ந்த 
தகவைறிதை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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அரசியை் 
நடவடிக்லகக-
ளும் பங்களி-
ப்புகளும்

நமது சதாழிை்வணிகத்லதப் பாதிக்கும் பிரச்சலனகே் குறித்து நை்ை புரிதலுே்ே 
சகாே்லக நிலைப்பாடுகலேக் சகாே்லக வகுப்பாேர்களிடம் Endo எடுத்துலரக்கிறது. 
அரசியை் நலடமுலறயிை் நம்முலடய பங்ளகற்பு முலறயானது மற்றும் 
அறமானது, ளமலும் சபாருந்தக் கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்கியது. பை நாடுகே் 
சபருநிறுவனங்களின் அரசியை் நடவடிக்லககலே ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. அரசாங்க 
விவகாரங்கே் துலறயின் குறிப்பிட்ட தனிநபர்கே் மட்டுளம நிறுவனத்தின் சார்பான 
ளபரம்ளபசுதை் நடவடிக்லககே் ஈடுபடைாம். சாத்தியமான அரசாங்க நடவடிக்லககே் 
சதாடர்பாக எை்ைா ஊழியர்கே் அரசாங்க விவகாரங்கே் துலறலயக் கைந்தாளைாசிக்க 
ளவண்டும். 

தனிநபர்கே் என்ற வலகயிை் நமது ஊழியர்கே் அரசியை் நடவடிக்லககளிை் 
ஈடுபடுவதற்கான உரிலமலய Endo அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் ஊக்குவிக்கிறது. ஆனாலும், 
நீங்கே் உங்கே் சசாந்த ளநரத்திலும் உங்கே் சசாந்த சசைவிலுளம அலதச் சசய்ய 
ளவண்டும். தனிப்பட்ட அரசியை் நடவடிக்லககளுக்கு நிறுவனத்தின் நிதிகலேயும், 
இடங்கலேயும் சசாத்துகலேயும் பயன்படுத்தக் கூடாது.

அசமரிக்காவிை் அரசியை் கட்சிகே், ளவட்பாேர்கே் அை்ைது அலமப்புகளுக்கு 
நன்சகாலடகே் அளிப்பலத அசமரிக்க சட்டம் தடுத்தாலும் ஒரு அரசியை் சசயை் 
குழுலவ (Political Action Committee - “Endo PAC”) நிறுவும் உரிலமலய Endo சபற்றிருக்கிறது 
மற்றும் நிறுவியிருக்கிறது. இதன் மூைம் நிறுவனம் தனது சகாே்லககே் மற்றும் 
சட்டப்பூர்வ நடவடிக்லககே் ஆகியவற்லற வாழ்லவ ளமம்படுத்தும் தயாரிப்புகலே 
உருவாக்கி வழங்கும் நமது நிறுவனத்தின் குறிக்ளகாளுடன் இணக்கமாகக் 
சகாண்டுே்ே ளவட்பாேர்கே் மற்றும் அலமப்புகலே ஆதரிக்க அனுமதிக்கிறது. Endo 
PAC -க்கு நன்சகாலட அளித்தை் முற்றிலும் தன்னார்வமானது. எந்த ஊழியரும் அவரது 
நன்சகாலடகளின் அடிப்பலடயிை் விரும்பப்படளவா ஒதுக்கப்படளவா மாட்டார்.

— எந்தநேொரு பதவிக்கொை எந்தநேொரு வேட்பொளருக்கொை நபருநிறுேை 
பங்களிப்புகள் அரசொங்க விேகொரத் துதைக்கு நேளிவய Endo சொர்பொகவேொ 
அல்லது வேறு துதையொவலொ நசய்யப்படொது

— முதலில் அரசு விேகொரங்களுடை் கலந்தொவலொசிக்கொமல் அரசு அதிகொரிகளுடை் 
நதொடர்புநகொள்ள வேண்டொம்

— தனிப்பட்ட குடிதம மை்றும் அரசியல் விேகொரங்களில், உங்கள் கருத்துக்களும் 
நசயல்களும் உங்களுதடயதே எை்பதத நதளிேொகக் குறிக்கவும், அதே Endo 
-வினுதடயது அல்ல

— ஒரு வேட்பொளர், நபொதுத்துதை அதிகொரி அல்லது அரசியல் குழுவுக்கு உதே 
Endo நிதி அல்லது நதொதலவபசி, மிை்ைஞ்சல் கணக்குகள், மொநொட்டு அதைகள் 
அல்லது எழுதுநபொருட்கள் வபொை்ை பிை நசொத்துக்கதளப் பயை்படுத்த 
வேண்டொம்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

ஒரு உள்ளூர் வதர்தலில் எை் நண்பர் வபொட்டியிடுகிைொர், நொை் அேருக்கு பரப்புதரயில் 
உதே விரும்புகிவைை். இது அனுமதிக்கப்படுமொ?

ஆம். உங்கே் தனிப்பட்ட அரசியை் நடவடிக்லககே் உங்களுக்ளக உரியலவ - அலவ Endo-
வினுலடயது அை்ை பரப்புலரலய வலுப்படுத்த, நிறுவனத்தின் ளநரம், மின்னஞ்சை் 
கணக்கு அை்ைது நிறுவனத்தின் சபயர் உட்பட நிறுவனத்தின் எந்த வேங்கலேயும் 
பயன்படுத்தாமை் இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் சகாே்ளுங்கே், அது ளபாதும்.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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சபரும்பாைான நாடுகே் தங்கே் எை்லைகலேக் கடந்து ளபாக்குவரத்து சசய்யப்படும் 
சபாருட்கே், ளசலவகே் மற்றும் நிதி ஆகியவற்லற ஒழுங்குப்படுத்துகின்றன. 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ளதசிய, சர்வளதச அலமப்புகே் ஒப்புதை் அளித்துே்ே உரிமத் 
ளதலவப்பாடுகே், புறக்கணிப்புகே், தலடகே், பிற வர்த்தக வலரகே் ஆகியவற்லற 
நாம் பின்பற்ற ளவண்டும். இத்தலகய ளதலவப்பாடுகே், பிற சபாருட்களுடன் கூடளவ 
ளவதிப்சபாருட்கே், உயிரியை் சபாருட்கே், உபகரணங்கே், முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகே் 
மற்றும் தரவு/சதாழிை்நுட்பம் ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புலடயதாக இருக்கைாம்.

சட்டப்பூர்வ மற்றும் முலறயான அதிகாரமளிப்பு இை்ைாத நிலையிை் இதுளபான்ற வர்த்தக 
தலடகே் உே்ே நாடுகே், தரப்பினருடன் Endo சதாழிை் உறவிை் ஈடுபடுவதிை்லை. நாம் 
சதாழிை்வணிகம் நடத்தும் நாடுகளிை் ஏற்றுமதி/இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகே், உரிமம் 
சபறுதை், அனுமதியளிப்புத் ளதலவப்பாடுகே், சுங்கச் சட்டங்கே் ஆகியவற்லறயும் நாம் 
பின்பற்றுகிளறாம். சுங்கத்துலற மற்றும் சதாடர்புலடய பிற அதிகார அலமப்புகளுக்கு, 
Endo நமது தயாரிப்புகே் மற்றும் பிற உருப்படிகே் (அதாவது மருந்துத்தயாரிப்பு 
உட்சபாருட்கே்) பற்றிய துை்லியமான மற்றும் உண்லமயான தகவை்கலே வழங்கும். 
சட்டத்தாை் தலடச்சசய்யப்பட்ட சர்வளதச புறக்கணிப்புகளிை் பங்ளகற்குமாறு வரக்கூடிய 
எந்த ளகாரிக்லககளுக்கும் Endo ஒத்துலழக்காது.

— துல்லியமொை இைக்குமதி அறிவிப்புகதளப் பரொமரித்திடுங்கள், நிதைவு 
நசய்திடுங்கள், வமலும் சிைப்பு அனுமதி ஏவதனும் வததேயொ எை்று ஏை்றுமதிக்கு 
முை்வப நபொருட்களிை் ஏை்றுமதி ேதகப்பொட்தட மீளொய்வு நசய்திடுங்கள்

— உங்கள் ேொடிக்தகயொளர்களும் விநிவயொகஸ்தர்களும் யொர் எை்று 
அறிந்திருங்கள், ததடவிதிக்கப்பட்ட நொடுகள், தனிநபர்கள் அல்லது 
தரப்புகளுடை் முதையை்ை ேதகயில் பரிேர்த்ததை நடப்பததத் தடுக்கும் 
விதிமுதைகளுக்கு எதிரொக உங்கள் பரிேர்த்ததைகதளப் நபொருத்தி பொர்த்து 
வசொததை நசய்திடுங்கள்

— சட்டப்புைம்பொை கட்டுப்படுத்தும் ேர்த்தக நதடமுதை அல்லது 
புைக்கணிப்புகளுக்கு ஒத்துதழக்கொதீர்கள்

— உங்கள் நபொறுப்புகளில் சர்ேவதச வபரங்கள் உள்ளடங்கிைொல், அரசியல் மை்றும் 
பொதுகொப்பு அச்சுறுத்தல்களிை் கொரணமொக அடிக்கடி மொறும் தை்வபொதுள்ள 
இைக்குமதி/ஏை்றுமதி கட்டுப்பொடுகள் மை்றும் அேை்றுடைொை இணக்கங்கள், 
உரிமம் நபறுதலுக்கொை வததேப்பொடுகள் மை்றும் ேர்த்தகக் கட்டுப்பொடுகள் 
ஆகியேை்தைக் குறித்து அறிந்திருங்கள் 

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

சுங்கத் துதைதயக் கடந்து ஒரு தயொரிப்தப அனுப்பி தேக்க நொை் முயை்சி 
நசய்து ேருகிவைை்.  உள்ளூர் வததேப்பொடுகதளப் பூர்த்தி நசய்ேதை்கொக உள்ளூர் 
சுங்கத்துதை ஏநஜண்ட் கூடுதலொக ஒரு தகநயொப்பத்ததக் வகட்கிைொர். இங்கு 
“வேதலதய வேகமொக முடிக்க” ஏவதனும் நகொடுப்பது ேழக்கம் தொை் எை்று எைக்கு 
நதரியும். வநரம் மிகவும் குதைேொக இருக்கிைது. இந்த உள்ளூர் சுங்கத் துதையில் 
விதரவில் அனுமதி கிதடக்கொவிட்டொல், விநிவயொகத்தில் பை்ைொக்குதை ஏை்பட்டு 
வநொயொளிகள் மிகவும் வமொசமொகப் பொதிக்கப்படலொம். நொை் எை்ை நசய்ேது?

முதலிை், இதிை் சதாடர்புலடய நாட்டின் இறக்குமதி/ஏற்றுமதி ளதலவப்பாடுகலேப் 
புரிந்து சகாே்ளுங்கே். உே்ளூர் சட்டத்தின்படி, உண்லமயிளைளய கூடுதை் 
அங்கீகரிப்புகே், லகசயாப்பங்கே் ளதலவதானா என்று தீர்மானித்திடுங்கே்.  ”நாட்டின் 
எழுதப்படாத விதி” (அதாவது உே்ளூர் பழக்கங்கே்) என்னவாக இருந்தாலும், நமக்கு 
அனுகூைமாக நடந்து சகாே்வதற்காக, எந்த அதிகாரிக்கும், எந்த சன்மானங்கலேயும் 
ஒருளபாதும் வழங்காதீர்கே்.  நமது தயாரிப்லப உரிய ளநரத்திை் அனுப்பி லவக்க 
சட்டத்தாை் ஏற்கப்பட்ட வழிகலேக் கண்டறிய உங்கே் ளமைாேர் அை்ைது சட்டத் துலறயின் 
ஆளைாசலனலய நாடவும்.

வர்த்தக 
வலரமுலறகே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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இே்தப் பிரிவில் நீங்�ள் 

�ற்று�்ச�ொள்ளவிருப்பமவ:

அத்தியொயம் 3:  
ேைது பணியிடை்  
ைற்றுை் ேைது  
ெமூங்�ள்

நமது மதிப்பீடுகதளப் பிரதிபலிக்கும், பல்வேறு பிை்ைணிகதள 
உதடய தகுதிேொய்ந்த மை்றும் திைதம ேொய்ந்த ஊழியர்கதள ஈர்க்கும் 
ஒரு ஆக்கப்பூர்ேமொை பணிச்சூழதல உருேொக்க Endo முயை்சி 
நசய்கிைது.  இதில் ஒரு பொதுகொப்பொை பணியிடத்ததப் பரொமரிப்பதும், 
சுை்றுசூழல் மை்றும் பொதுகொப்பு சட்டங்கதளப் பிை்பை்றும் அவத 
வநரத்தில் நமது சுை்றுச்சூழதலப் பொதுகொப்பதும் அடங்கியுள்ளது. 
ஒரு நிறுேைமொக, வநொயொளிகளிை் உடல்நலத்தத வமம்படுத்துேதத 
நொம் இலக்கொகக் நகொண்டிருக்கிவைொம், வமலும் இந்த இலக்குகதள 
இை்னும் வமம்படுத்த மூை்ைொம் தரப்பிைருடை் நபொருத்தமொை 
கூட்டுப்பணிக்கும் கடப்பொடு நகொண்டிருக்கிவைொம். கூடவே, நொம் 
பணியொை்றும், ேொழும் இடத்தில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்களுக்கும் 
உலகளொவிய சமூகங்களுக்கும் நொம் ஆதரவு அளிக்கிவைொம். 

• நமது ஊழியர்கலேப் பாதுகாத்தை்
• ளபதம், சதாை்லை தருதை் மற்றும் பழிவாங்குதை் இை்ைாத 

அலனவலரயும் உே்ேடக்கிய பணிச்சூழலைப் பராமரித்தை்
• நமது சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தை்
• ளநாயாளிகளுக்கும் சமூகங்களுக்குமான நம்முலடய கடப்பாடு  

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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Endo ஊழியர்களே நம்முலடய மிகவும் மதிப்புவாய்ந்த சசாத்தாக இருக்கின்றனர். 
நம்முலடய உற்பத்தி லமயங்கே், ஆய்வகங்கே் மற்றும் அலுவைகங்களிை் பணியாற்றும் 
நமது குழு உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்ளப நமக்கு அதிகபட்ச முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
நம்முலடய பணியிடங்களிை் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாவலைப் பராமரிப்பதற்கு நாம் 
பரஸ்பரம் ஒருவருக்சகாருவர் சபாறுப்புலடயவர்கோக இருக்கிளறாம். நம்முலடய 
தேம் சார்ந்த பாதுகாப்பு திட்டங்கே் நம்முலடய பணியிடங்கலேக் கண்காணிக்கவும், 
மிகச்சிறந்த நலடமுலறகலேக் குறித்து குழு உறுப்பினர்களுக்கு கற்பிக்கவும், பாதுகாப்பு 
சிக்கை்களிை் இருந்து நாம் கற்றுக் சகாே்ேவும் சதாடர்ந்து ளமம்படுத்திக் சகாே்ேவும் 
உதவும் வலகயிை் அந்தப் பாதுகாப்பு சிக்கை்கலேப் பதிவுசசய்யவும் மற்றும்/அை்ைது 
புகாரளிக்கவும் வலகசசய்யுமாறு வடிவலமக்கப்பட்டுே்ேன.

வபொததப்நபொருள் பயை்பொடை்ை பணியிடம். நம்முலடய பணி சபாறுப்புகலேப் 
பாதுகாப்பாகவும் சதாழிை்ளநர்த்தியுடனும் நிலறளவற்றுவதற்கான நம்முலடய திறலனப் 
பாதிக்கக் கூடிய எந்தசவாரு ளபாலத சபாருளின் தாக்கத்தினாலும் பாதிக்கப்படாததாக 
நம்முலடய பணிச்சூழலைப் பராமரிப்பதற்கும் Endo கடப்பாடு சகாண்டுே்ேது. 
Endo சதாழிை்வணிகத்லத நடத்தும்ளபாது Endo சசாத்திை் எந்தசவாரு சட்டவிளராத 
ளபாலதப்சபாருலேயும் விற்பலன சசய்வது, வாங்குவது, லவத்திருப்பது அை்ைது 
பயன்படுத்துவது தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது. குறிப்பு: இந்த தலடயிை் கஞ்சாவும் அடங்கும், 
இது ஐ.அசம ஃசபடரை் சட்டத்தின் கீழ் சட்டவிளராதமாக உே்ேது, ளமலும் மருந்துச்சீட்டு 
இை்ைாமை் ஒரு சட்டப்பூர்வ மருந்லதப் பயன்படுத்துவதும் உே்ேடங்கும்.

ேை்முதை இல்லொத சூழல். சசயை்கே் அை்ைது ளவசறாரு நபருக்கு வன்முலற 
அச்சுறுத்தை்கே் அை்ைது மற்றவர்கலேப் பாதுகாப்பற்று உணர லவக்கும் நடத்லத 
உே்ளிட்ட எந்தசவாரு வலகயிலும் பணியிட வன்முலற தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது 
மற்றும் சபாறுத்துக்சகாே்ேப்படாது. ளவலை சதாடர்பான எந்தசவாரு சசயலிலும் 
பங்ளகற்கும்ளபாது துப்பாக்கிகே், ஆயுதங்கே், பட்டாசுகே் அை்ைது சவடிசபாருட்கலே 
லவத்திருப்பது தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது. நிறுவனம் வழங்கிய ளமாட்டார் வாகனம் 
உட்பட, நிறுவனத்தின் சசாத்திை் அை்ைது அதற்கு அருகிலுே்ே பகுதிகளிை் இதுளபான்ற 
சபாருட்கலே லவத்திருப்பது சபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் 
அதிகபட்ச வரம்பு வலர தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது.

— ஒரு பொதுகொப்பு அச்சுறுத்ததல ஏை்படுத்தும் எந்தநேொரு நடேடிக்தகதயயும் 
உடைடியொக நிறுத்தி விடுங்கள் மை்றும் உடைடியொக ஏவதனும் பொதுகொப்பு 
கேதலகதளப் புகொரளித்திடுங்கள்

— பொதுகொப்பு பயிை்சியில் பங்வகை்றிடுங்கள், நிறுேைத்திை் பொதுகொப்பு மை்றும் 
பொதுகொப்புக் நகொள்தககதளப் பிை்பை்றுங்கள்

— Endo பணிதய நசய்ேதை்கொை உங்கள் திைதைப் பொதிக்கக் கூடிய ேதகயில் 
ஒருவபொதும் மது, சட்டவிவரொத வபொததப்நபொருட்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
நபொருட்கள் அல்லது மருந்துகதளப் பயை்படுத்தொதீர்கள்

— எந்த வநரத்திலும் நிறுேைத்திை் நசொத்தில் இருக்கும்வபொது அல்லது 
நிறுேைத்திை் நசொத்தில் வேதல வநரத்தில் அல்லது வேதல நதொடர்பொை 
எந்தநேொரு நசயலிலும் பங்வகை்கும்வபொது ேை்முதை அல்லது உடல் ரீதியொக 
அச்சுறுத்தும் நடத்ததயில் ஈடுபட வேண்டொம்.

— அச்சுறுத்தும் அல்லது ேை்முதை நடத்தததய உடைடியொக புகொரளிக்கவும்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

ஒரு ஊழியரொக, நொை் நசய்யும் வேதல எைக்கு அல்லது மை்ைேர்களுக்கு பொதுகொப்பு 
அச்சுறுத்ததல ஏை்படுத்துகிைது எை்று நொை் நிதைக்கிவைை், அந்த வேதலதய 
நிறுத்துேதை்கு முை்பொக, நொை் எை் வமை்பொர்தேயொளர் அல்லது வமலொளரிடம் இததப் 
பை்றி நதரிவிக்க வேண்டுமொ?

நமது ஊழியர்களின் பாதுகாப்புதான் எப்ளபாதுளம முதன்லமயானது. பாதுகாப்பு 
அபாயத்லத உருவாக்கும் எந்தசவாரு சசயலையும் உடனடியாக நிறுத்த Endo -விை் உே்ே 
அலனவருக்கும் அதிகாரம் உண்டு. ளவலை நிறுத்தப்பட்ட பிறகு, சிக்கலைப் பற்றி உங்கே் 
ளமைாேரிடம் புகாரளிப்பலத உறுதிப்படுத்திக் சகாே்ளுங்கே், அப்ளபாதுதான் அபாயத்லதத் 
தீர்க்க முடியும் மற்றும் பணிகே் மீண்டும் பாதுகாப்பாக சதாடங்கப்படைாம். 

நமது 
ஊழியர்கலேப் 
பாதுகாத்தை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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எை்ைா ஊழியர்களுடனான தனது சசயை்பாடுகளிை் நியாயமான பணிவாய்ப்பு 
நலடமுலறகலேப் பின்பற்ற Endo பற்றுறுதி சகாண்டுே்ேது. ளபதம்பார்த்தை் மற்றும் 
துன்புறுத்தலைத் தடுக்கும் சட்டங்கே் உட்பட சபாருந்தக்கூடிய அலனத்து சதாழிைாேர் 
மற்றும் ளவலைவாய்ப்பு சட்டங்களுக்கும் நீங்கே் இணங்க ளவண்டும். நிறுவனத்தின் 
சகாே்லக அை்ைது சட்டத்லத மீறும் வலகயிை் எந்தசவாரு ளபதம்பார்த்தை் அை்ைது 
துன்புறுத்தலையும் புகாரளிப்பதற்கான பழிவாங்குதலைத் தடுக்கும சட்டங்களுக்கும் 
நீங்கே் இணங்க ளவண்டும். சங்கம் அலமத்தை் சுதந்திரம், தனியுரிலம மற்றும் 
பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது, ஒருங்கிலணந்த நடவடிக்லககே் சதாடர்பான சட்டங்களும் 
பின்பற்றப்பட ளவண்டும். இந்த விவகாரங்கே் சதாடர்பான சபாருந்தக் கூடிய சட்டங்கே் 
மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளுக்கு இணங்கியிருக்கும் வலகயிை் வடிவலமக்கப்பட்ட 
நிறுவனக் சகாே்லககலேப் புரிந்து சகாண்டு இணங்கி நடக்க ளவண்டியது உங்கே் 
சபாறுப்பாகும். இவற்றுக்கு இணங்கி நடக்காமை் ளபாவது, குடிலமயியை் மற்றும் குற்ற 
சபாறுப்லப உங்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் எதிராக எழுப்புவதற்கு வழிவகுக்கைாம். 
ளமலும் அது உங்களுக்கு எதிரான ஒழுங்கு நடவடிக்லகக்கு வழிவகுக்கைாம். இந்த 
நடவடிக்லகயிை் பணி நீக்கம் வலரயிலும் உே்ேடங்கும். ளபதம் பார்த்தை், துன்புறுத்தை் 
மற்றும் பழிவாங்கலுக்கு எதிரான நிறுவனத்தின் சகாே்லககே் குறித்து ஏளதனும் 
ளகே்விகே் இருந்தாை் நீங்கே் மனித வேததுலறலயத் சதாடர்பு சகாே்ே ளவண்டும். ளமலும் 
தகவை்களுக்கு, நிறுவனத்தின் இண்ட்ராசநட் தேத்லத அணுகவும்: at.endo.

சம ேொய்ப்தப ேழங்கும் பணியிடம். தகுதி அடிப்பலடயிை் அலனத்து 
விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் சமமான ளவலை வாய்ப்பு மற்றும் 
நியாயமான சசயை்முலறலய வழங்க நிறுவனம் உறுதிபூண்டுே்ேது மற்றும் இனம், 
நிறம், ளதசிய பூர்வீகம், மதம், முன்ளனார் பரம்பலர, உடை் அை்ைது மன ஊனம், மருத்துவ 
ளநாய்நிலைலமகே், மரபணு தகவை்கே், திருமண நிலை, கர்ப்ப நிலை, பாலினம் (பாலின 
அலடயாேம் அை்ைது சவளிப்படுத்தலும் உே்ேடங்கும்), வயது, பாலியை் நாட்டம், முன்னாே் 
ராணுவ வீரர் அை்ைது ராணுவ வீரர் அை்ைது சபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தாை் பாதுகாக்கப்பட்ட 
ளவறு எந்த வலகப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிைான எந்த ளபதம் பார்த்தலையும் 
தலடசசய்கிறது.

துை்புறுத்தல் இல்லொத சுை்றுச்சூழல். சட்டவிளராத துன்புறுத்தை் இை்ைாத ஒரு 
பணியிடத்லத வழங்க நிறுவனம் உறுதிபூண்டுே்ேது. இதிை் பாலியை் துன்புறுத்தை் 
மட்டுமை்ைாமை், ளமளை சம வாய்ப்பு பணியிடம் பிரிவிை் குறிப்பிடப்பட்டுே்ே எந்தசவாரு 
பாதுகாக்கப்பட்ட வலகப்பாடுகளின் அடிப்பலடயிை் சசய்யப்படும் துன்புறுத்தலும் 
அடங்கும். ளமைாேர்கே், ளமற்பார்லவயாேர்கே், சக பணியாேர்கே் அை்ைது ஊழியர்கே் 
அை்ைாதவர்கோை் பணியாேர்கே் மீது சசய்யப்படும் துன்புறத்தலை நிறுவனம் 
வன்லமயாகக் கண்டிக்கிறது மற்றும் அலத ஒருளபாதும் சபாறுத்துக் சகாே்ோது. 
அளதளபாை, நிறுவனம் வணிகம் ளமற்சகாே்ளும் ஊழியர்கே் அை்ைாதவர்கே் மீது 
அதன் ஊழியர்கே் சசய்யும் துன்புறுத்தலையும் சபாறுத்துக் சகாே்ோது. Endo அதன் 
பணியாேர்கே் ஒருவருக்சகாருவர் மரியாலத, கண்ணியம், உணர்திறனுடன் நடத்த 
ளவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. 

பழிேொங்குதல் இல்லொமல் உங்கள் கேதலகதளத் நதரிவித்தல். நை்சைண்ணத்தின் 
அடிப்பலடயிை் ஒரு கவலைலய எழுப்பிய அை்ைது புகாரளித்த ஒரு ஊழியருக்கு 
எதிராக பழிவாங்குதலை நிறுவனம் கண்டிப்புடன் தலடசசய்கிறது மற்றும் அலத 
சபாறுத்துக்சகாே்ோது. இவ்வாறு சசய்வது ளபதம் பார்த்தை் மற்றும் துன்புறுத்தலுக்கு 
எதிரான நிறுவனத்தின் சகாே்லககலே மீறுவதாகும். 

உங்களுக்ளகா ளவசறாரு நபருக்ளகா எதிராக சசய்யப்படும் ளபதம் பார்த்தை், துன்புறுத்தை் 
அை்ைது பழிவாங்குதலைப் பற்றிய ஏளதனும் கவலைகலே நீங்கே் உங்கே் ளமைாேர், மனித 
வேத்துலறயினர் அை்ைது Endo’s Ethics ஹாட் லைன் மூைமாக அை்ைது இலணயதேம் 
மூைமாக உடனடியாகத் சதரிவிக்க ளவண்டும். அதுளபான்ற எை்ைா புகார்களும் அதிக 
முக்கியத்துவத்துடன் லகயாேப்படும். ஒரு ஊழியர் ளபதம்பார்த்தை், துன்புறுத்தை் அை்ைது 
பழிவாங்கலுக்கு பலியாகி இருக்கிறார் என்று நம்புவதற்கு காரணமுலடய நிர்வாகத்தின் 
எந்தசவாரு உறுப்பினரும் அை்ைது அத்தலகய நடத்லத பற்றிய புகாலரப் சபறுபவர் 
உடனடியாக அலத மனித வேத்துலற அை்ைது சட்டத் துலறக்கு சதரிவிக்க ளவண்டும்.

ளபதம்பார்த்தை், துன்புறுத்தை் அை்ைது பழிவாங்குதை் குற்றச்சாட்டு புகார் எதன்மீதும் 
நிறுவனம் உடனடியான, முழுலமயான நியாயமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற 
விசாரலணலயத் தகுதி வாய்ந்த நபர்கலேப் பயன்படுத்தி நடத்தும் அை்ைது அதற்கு 

ளபதம், சதாை்லை 
தருதை் மற்றும் 
பழிவாங்குதை் 
இை்ைாத 
அலனவலரயும் 
உே்ேடக்கிய 
பணிச்சூழலைப் 
பராமரித்தை்
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வழிகாட்டும்.  இந்த உட்பிரிலவ மீறும் நடத்லத சதாடர்பான எை்ைா அறிவிப்புகே் அை்ைது 
புகார்களும் கூடிய வலரயிலும் ரகசியமாகக் லகயாேப்படும். நிறுவனம் சரியான ளநரத்திை் 
விசாரலணலய முடிக்கும். ளபதம்பார்த்தை், துன்புறுத்தை் அை்ைது பழிவாங்கலுக்கு எதிரான 
நிறுவனத்தின் சகாே்லககலே மீறுவதாக அது தீர்மானித்தாை், பணிநீக்கம் சசய்யப்படுவது 
உட்பட, சரியான திருத்த மற்றும் தீர்வு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும்.  புகார் விசாரலண 
சதாடர்பாக முழுலமயாக ஒத்துலழக்களவா அை்ைது உண்லமயுே்ே தகவை்கலே 
வழங்களவா தவறினாை் அதுவும் கூட அதிகபட்சமாக பணிநீக்கம் சசய்யப்படுவது உே்ளிட்ட 
ஒழுங்கு நடவடிக்லகக்கு வழிவகுக்கைாம்.

— உங்களுக்கு   அல்லது பொதுகொக்கப்பட்ட குழுவில் உள்ள ஒருேருக்கு, முதையை்ை, 
புண்படுத்தும் அல்லது அேமதிக்கும் நடத்ததயொக, நசயலொக அல்லது ேொய்மூல 
அல்லது எழுத்துமூல நதொடர்பொடலொக கருதக்கூடியேை்தை புகொரளியுங்கள் ; 
ஊக்கமளிக்க வேண்டொம்

— சட்டத்தொல் பொதுகொக்கப்பட்ட குணங்கதளப் பை்றிய அல்லது பொலியல் 
இயல்புகதளப் பை்றிய நதகச்சுதேகள், அேதூறுகள் மை்றும் பிை 
சுட்டிக்கொட்டல்கள் ஒருவபொதும் முதையொைதே அல்ல 

— மை்நைொரு நபரிை் வேதலயில் ததலயிடும் அல்லது அச்சுறுத்தும், விவரொதமொை 
அல்லது புண்படுத்தும் பணிச்சூழதல உருேொக்கும் சுட்டிக்கொட்டல்கள் அல்லது 
உடல்பூர்ே நடத்தத நபொறுத்துக்நகொள்ளப்படொது

— ஒரு பொதுகொக்கப்பட்ட குணொதிசயம் நகொண்டேர் எை்பதொவலவய ஒரு சக  
பணியொளதர மை்ைேர்கதள விடவும் குதைந்த சொதகமொக நடத்துேது முை்றிலும் 
ததடநசய்யப்பட்டுள்ளது 

— சட்டவிவரொதமொை பணியிட வபதம் பொர்த்ததலத் ததடநசய்யும் உங்கள் 
பிரவதசத்திை் நபொருந்தக் கூடிய சட்டங்கதள உங்களுக்கு பரிச்சயமொக்கிக் 
நகொள்ளுங்கள், இதே நிறுேைத்திை் இண்ட்ரொநநட் தளத்தில் உள்ளை: at.endo

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

சக பணியொளர் ஒருேரிை் வதொை்ைம் குறித்து, அப்பொவித்தைமொகத் வதொை்றுகிை, 
பொரொட்டும் தை்தமயுதடய ஒரு கருத்தத எை் சக பணியொளர் கூறிைொர். இது 
சரியொைதுதொைொ?

பாராட்டுகே் சரியான குரை் சதானி மற்றும் நடத்லதயுடன் சதாழிை்முலற அேவிை் 
லவத்திருக்கப்பட ளவண்டும். பாராட்டுகளிை் நியாயமாக பாலியை் ரீதியானது என்று 
எடுத்துக்சகாே்ே கூடிய மலறவான பாலியை்ரீதியான குறிப்புகே் அை்ைது சுட்டை்கே் 
கண்டிப்பாக இருக்கக் கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட “பாராட்டு” நிறுவனத்தின் சகாே்லகலய 
மீறுகிறதா என்பது கருத்தின் பிரத்ளயகமான தன்லம, கருத்து சதரிவிக்கப்பட்ட 
எண்ணிக்லக மற்றும் ஒட்டுசமாத்த சூழை் ஆகியவற்லறப் சபாறுத்தது. ஒரு கருத்தின் 
தன்லம குறித்து ஏளதனும் சந்ளதகம் இருந்தாை், அலதத் சதரிவிக்காதீர்கே். நிலனவு 
சகாே்ளுங்கே், உங்கே் ளநாக்கம் ஒரு சபாருட்டை்ை. ஒரு கருத்லத நீங்கே் பாராட்டு 
என்று நிலனப்பதாை் மட்டுளம அலதப் சபறுபவர் அை்ைது மற்ற சக பணியாேர்களும் 
அலத வரளவற்பார்கே் என்று சபாருே் கிலடயாது.  அச்சுறுத்தும், விளராதமான அை்ைது 
புண்படுத்தும் கருத்துக்கலே உங்கே் ளமைாேர், மனித வேத்துலறயினர், சட்டத்துலற 
ஆகிளயாரிடம் அை்ைது Ethics ஹாட் லைன் மூைமாகத் சதரிவிக்க ளவண்டும்.

எை் சக பணியொளர்களில் ஒருேர் வேநைொரு ஊழியதரப் பை்றிய ஒரு 
முதையை்ை “நதகச்சுதேதய” எைக்கு மிை்ைஞ்சலில் அனுப்பியுள்ளொர். அது 
புண்படுத்தக்கூடியதொக எைக்குத் வதொை்றியது, ஆைொல் எை் கேதலதய எே்ேொறு 
தகயொள்ேது எை்று எைக்குத் நதரியவில்தல. 

புண்படுத்தக்கூடிய அை்ைது முலறயற்ற நடத்லத ஏற்கத்தக்கது அை்ை. எடுத்துக்காட்டாக, 
இலவ கண்டிப்பாக தலடசசய்யப்பட்டுே்ேன: புண்படுத்தக்கூடிய மற்றும் ளதலவயற்ற 
பாலியை் உரிலமமீறை்கே், முன்சமாழிவுகே், சதாடுதை், தகவை்சதாடர்புகே் மற்றும்/
அை்ைது நிறுவன உபகரணத்திை் அை்ைது பணியிடங்களிை் பாலியை் தூண்டலைத் தரும் 
சபாருட்கே் அை்ைது படங்கலேக் காண்பித்தை், அளதளபாை அத்துடன் தாக்குதை், இழிவான 
சுட்டை்கே் அை்ைது ஒரு நபரின் வயது, இனம் அை்ைது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பண்பு குறித்து 
சசய்யப்படும் “நலகச்சுலவகே்” . உங்கே் கவலைலயப் பற்றி உங்கே் ளமைாேர் அை்ைது 
மனித வேத்துலறயிை் ளபசைாம் அை்ைது Ethics ஹாட் லைன் வழியாக ஒரு புகாலரச் 
சசய்யைாம். 

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!

Endo  |  நடத்தத நநறிமுதைத் நதொகுப்பு Endo எதி�்ஸ் ஹொட் மலன  |  www.Endo.Ethicspoint.com  |  27  |

https://intranet.endo.com/


சுற்றுச் சூழை் சதாடர்பாக சபாறுப்புடன் நடந்து சகாே்வதற்கு Endo கடினமாக 
முயற்சி சசய்கிறது. நாம் சபாருட்கலேக் சகாே்முதை் சசய்கிளறாம், தயாரிப்புகலே 
உற்பத்திசசய்கிளறாம், ஆற்றலை நுகர்கிளறாம் மற்றும் கழிவுகலே உருவாக்குகிளறாம் 
என்பதாை் நம்முலடய சசயை்பாடுகே் சுற்றுச்சூழை் ளமை் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன 
என்பலத நாம் அறிந்திருக்கிளறாம். நம்முலடய சதாழிை்வணிகத்லத, பாதுகாப்பான, 
திறன்மிக்க மற்றும் உைகோவிய வேங்களின் சபாறுப்பான பயன்பாடு ஆகியவற்லற 
ஊக்குவிக்கும் அளத ளநரத்திை், சுற்றுச்சூழை் தாக்கத்லதக் குலறக்கும் வலகயிை் 
சபாறுப்புலடய வழியிை் நடத்துவதற்கு Endo பற்றுறுதி சகாண்டுே்ேது. குறிப்பாக, 
நமது குழு நம்முலடய உைகோவிய இடங்கே் முழுவதிலும் சபாருட்கலே மறுசுழற்சி 
சசய்ய, மறுபயன்பாடு சசய்ய மற்றும் குலறத்துக்சகாே்ேவும், நமது உற்பத்தி தேங்களிை் 
ளமம்பட்ட தண்ணீர் ளசமிப்லப ஆதரிக்கும் சதாழிை்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தவும், 
இன்னும் திறன்மிக்க சதாழிைக நிர்வாகத்தின் மூைம் ஆற்றலைச் ளசமிக்கவும் சசயைாற்றி 
இருக்கின்றது. சுற்றுச்சூழை் விவகாரங்களிை் சபாருந்தக்கூடிய சட்டம் மற்றும் 
ஒழுங்குமுலற ளதலவப்பாடுகளுக்கு இணங்கியபடி அலனத்து ஊழியர்களும் சபாறுப்பு 
உே்ேது.

இளதளபான்று சபாறுப்பான மற்றும் அற வழியிை், தங்களிடம் பணிசசய்யும் 
தனிநபர்களின் உரிலமகலே மதிக்கும், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க உதவும் வலகயிை் 
சசயைாற்றுவதற்கு உறுதிசகாண்டுே்ே சவளிப்புற விநிளயாகஸ்தர்களுடன் நாம் 
கூட்டுப்பணி சசய்கிளறாம். நம்முலடய விநிளயாகஸ்தர் நடத்லத சநறி மற்றும் சபாறுப்பு 
நிலறந்த விநிளயாகச் சங்கிலி நிர்வாகத்திற்கான மருந்துதயாரிப்பு விநிளயாகச் சங்கிலி 
முன்சனடுப்பு ( Pharmaceutical Supply Chain Initiative - PSCI) தத்துவங்கே் ஆகியவற்றுக்கு 
இணங்கியிருக்கும் வலகயிை் நம்முலடய சப்லேயர்கே் சசயை்படுவார்கே் என்று 
நாங்கே் எதிர்பார்க்கிளறாம்.

— நபொருந்தக்கூடிய எல்லொ நிறுேை நதடமுதைகள் மை்றும் சுை்றுச்சூழல் 
சட்டங்களுக்கு இணங்கி நடந்திடுங்கள் மை்றும் ஏவதனும் சுை்றுச்சூழல் 
நிகழ்வுகதளப் பை்றி புகொரளித்திடுங்கள்

— கழிவு உருேொேததக் குதைக்க அல்லது முை்றிலும் தவிர்க்க மை்றும் 
ேளங்கதளச் வசமிக்க நபொருத்தமொை நடேடிக்தககதள எடுத்திடுங்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

சிறிய அளவிலொை கசிவு இருந்தொல், அந்த இரசொயை கசிதேப் பை்றி புகொரளிக்கொமல் 
இருப்பது சரியொ?

அவற்றின் அேவுகலேப் சபாருட்படுத்தாமை் எை்ைா கசிவுகலேயும் சாத்தியமான அபாய 
சவளிளயற்றங்கலேயும் குறித்து புகாரளிக்க ளவண்டும். 

நமது 
சுற்றுச்சூழலைப் 
பாதுகாத்தை்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நாம் பணியாற்றும், வாழும் இடத்திை் உே்ே உே்ளூர் சமூகங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பது 
Endo -வுக்கு முக்கியமானது. சதாழிை்வணிங்கே், இைாப ளநாக்கற்ற நிறுவனங்கே் 
மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினர் ஒன்றிலணந்து சவாை்கலே எதிர்சகாே்ளும்ளபாது நமது 
சமூங்கே் வலுவாக இருப்பலத நாம் அறிளவாம். நமது ஊழியர் தன்னார்வத் சதாண்டு, 
சமூக மானியங்கே் மற்றும் உடை்நைம் ளபணுதை் கூட்டுப்பணிகே் மூைம், Endo நமது 
உைகோவிய சமூகம் முழுவதும் ளநர்மலறயான மாற்றத்லத உருவாக்க பணியாற்றி 
வருகிறது.

சமூக கூட்டுப்பணிகள் 

Endo இரண்டு முக்கிய விஷயங்களிை் கவனம் சசலுத்தி சமூக அடிப்பலடயிைான, 
பளராபகார மானியங்களுடன் இைாப ளநாக்கற்ற நிறுவனங்கலே ஆதரிக்கிறது: 
ளதலவப்படும் மக்களுக்கு அடிப்பலட ளதலவகே் மற்றும் ளசலவகலே (உணவு, 
தங்குமிடம், உடை்நைம் ளபணுமிடங்களுக்கான அணுகை்) வழங்குவதற்கு உறுதிபூண்ட 
அலமப்புகே் மற்றும் STEM (அறிவியை், சதாழிை்நுட்பம், சபாறியியை் மற்றும் கணிதம் ) 
குழந்லதகே் மற்றும் இலேஞர்களுக்கான திட்டங்கே். நிறுவனம் உைகம் முழுவதுமுே்ே 
ைாபளநாக்கற்ற நிறுவனங்களுடன் ளசர்ந்து கூட்டுப்பணி சசய்கிறது, அது Endo 
அலுவைகங்கே் அலமந்துே்ே இடங்கே் மற்றும் சமூகங்களுக்கு வழங்குவதிை் அதிக 
கவனம் சசலுத்துகிறது.  

உடல்நலம்வபணல் கூட்டுப்பணிகள்

உடை்நைம் ளபணுதை் கூட்டுப்பணிகே் திட்டத்தின் மூைமாக, தங்கே் உடை்நைத்லதப் 
பராமரிக்க முயற்சி சசய்யும் ளநாயாளிகளுக்கு கற்பித்தை் மற்றும் ஆதரவளித்தலுக்காகப் 
பணியாற்றும் 501(c)(3) அலமப்புகலே நிறுவனம் ஆதரிக்கிறது. மற்றும் அபாயத்திை் 
இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உடை்நை கவனிப்லப விரிவாக்குவதற்காகப் பணியாற்றும் 
சதாழிை்முலற மற்றும் ைாபளநாக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கும் ஆதரிக்கிறது. 

Endo -வின் இலணயதேத்திை், ைாப ளநாக்கற்ற நிறுவனங்கே், சமூக கூட்டுப்பணி அை்ைது 
உடை்நைம் ளபணுதை் கூட்டுப்பணி மானியத்திற்காக விண்ணப்பிக்கைாம்.

— நீங்கள் பணியொை்றும், ேொழும் சமூகங்களுக்கொக உங்கள் வநரத்ததத் 
தை்ைொர்ேமொக ஒதுக்குங்கள்

— எல்லொ லொபவநொக்கை்ை அதமப்புகளிை் விசொரதணகதளயும் Endo -விை் 
இதணயதளத்திை்குத் திருப்பி விடவும், அங்வக அேர்கள் நிறுேைம் ஆதரிக்கும் 
முை்நைடுப்புகதளப் பை்றி படிக்கலொம் மை்றும் எப்படி மொனியம் நபறுேதை்கு 
விண்ணப்பிப்பது எை்றும் நதரிந்து நகொள்ளலொம்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நமது சமூகத்திை்கு நம்முதடய ஆதரதேக் கொண்பிப்பதை்கொக எைது குழுவிைர் 
தங்கள் வநரத்தத ஒரு உள்ளூர் லொபவநொக்கை்ை நிறுேைத்திை்கொகத் தை்ைொர்ேமொக 
நசலவு நசய்ய ஒரு நொதள ஏை்பொடு நசய்ய விரும்புகிவைை்.  
இது அனுமதிக்கப்படுமொ?

ஆம், நாம் நன்லமக்கான ஒரு சக்தியாக இருக்க விரும்புகிளறாம், உே்ளூர் 
சமூகங்களுக்கு உதவ தங்கே் ளநரத்லத தன்னார்வமாக ஒதுக்குவதற்கு ஊழியர்கலே 
ஊக்குவிக்கிளறாம். at.endo -இை் Giving Back in Our Community பக்கத்திற்குச் சசை்ைவும், அதிை் 
உங்கே் பகுதியிை் உே்ே ஒரு ைாபளநாக்கற்ற நிறுவனத்லத அலடயாேம் காண்பதற்கு 
நிறுவனம் எவ்வாறு உதவ முடியும் என்பலத அறிந்து சகாே்ேவும்.

ளநாயாளிகளு-
க்கும்  
சமூகங்களுக்கு-
மான நம்முலடய 
கடப்பாடு 

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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இே்தப் பிரிவில் நீங்�ள் 

�ற்று�்ச�ொள்ளவிருப்பமவ:

• கருத்து ளவற்றுலம
• உே் வர்த்தகம்
• அறிவுசார் சசாத்துகளும் ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்களும்
• ரகசியத்தன்லம
• நிதிரீதியான ளநர்லம
• நிறுவனம் மற்றும் தகவை் சதாழிை்நுட்ப வேங்கே்
• நிறுவனப் பதிளவடுகளும் தகவை் ளமைாண்லமயும்
• சபருநிறுவன விவகாரங்கே் மற்றும் முதலீட்டாேர்/சசய்தி ஊடகத் 

சதாடர்புகே்
• சமூக ஊடகம் 

அத்தியொயம் 4:  
ேைது நிறுவனை்  
ைற்றுை் ேைது  
பங்குதொரர்�ள்

நொம் அதைேரும் Endo மை்றும் நமது பங்குதொரர்களிை் 
மிகச்சிைந்த நலை்களுக்கொகச் நசயல்படுவேொம் 
எை்று எதிர்பொர்க்கிவைொம், நமது நசயல்பொடுகள் 
மை்றும் நசயல்திைை் குறித்து நேளிப்பதடயொக 
இருக்க வேண்டும் மை்றும் நம்முதடய நசொத்துகள், 
ேளங்கதளப் பயை்படுத்துேது மை்றும் பொதுகொப்பது 
ஆகியேை்றில் கேைமொக இருக்க வேண்டும் எை்று 
எதிர்பொர்க்கிவைொம்.

 

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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உங்கே் சதாழிை்முலற வாழ்க்லகயிளைா அை்ைது உங்கே் ஓய்வு ளநரத்திளைா நீங்கே் 
சசய்யும் எதுவும் Endo-வின் மிகச்சிறந்த நைன்களுக்காக சசயை்படுவதற்கான உங்கே் 
சபாறுப்புடன் முரண்படக்கூடாது. தனிப்பட்ட ைாபத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு Endo -வின் 
சதாழிை்வணிகத்லத நியாயமான மற்றும் ளநர்லமயான முலறயிை் ளமற்சகாே்வதற்கான 
உங்கே் திறலன முலறயற்ற வலகயிை் பாதிக்கும் ளபாது நைன் முரண்பாடு 
எழுகிறது. இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகோவன; தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக உங்கே் 
பதவிலயப் பயன்படுத்துவது; உங்களுலடய சவளிப்புற ளவலையானது, உங்கே் Endo 
ளவலைவாய்ப்பிை் தலையிடுவது அை்ைது ளபாட்டியிடுவது; நீங்கே் தனிப்பட்ட உறலவக் 
சகாண்டுே்ே ஒரு நிறுவனத்திற்கு Endo சதாழிை்வணிகத்லதப் பரிந்துலரத்தை்; அை்ைது 
விநிளயாகஸ்தர்கே் அை்ைது விற்பலனயாேர்களிடமிருந்து ஊக்கத்சதாலககலேக் 
ளகாருதை் அை்ைது சபறுதை்.

ஒரு காதை் உறவு உட்பட ஒரு தனிப்பட்ட அை்ைது குடும்ப உறவு, உங்களுலடய அை்ைது 
மற்சறாரு Endo ஊழியரின் முடிசவடுக்கும் திறலனப் பாதிக்கும் அை்ைது எந்தசவாரு 
ஊழியலரப் பணியமர்த்தை், ளமற்பார்லவயிடுதை் அை்ைது மதிப்பீடு சசய்தை் 
ஆகியவற்றிை் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக் கூடும் என்றாை், நீங்கே் அந்த நிலைலமலய உங்கே் 
ளமைாேர், மனித வேத் துலறயினர் அை்ைது சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம வணிகக் 
கூட்டாேர் ஆகிளயாரிடம் சதரிவிக்க ளவண்டும். கருத்து முரண்பாடு ஏற்படுவதற்கான 
சாத்தியம் இருந்தாை் கூட, அதுளபான்ற உறவுகலே நீங்கே் சவளிப்படுத்தி விட ளவண்டும் 
ஒரு சநருக்கமான நண்பர், காதை் துலணவர் அை்ைது குடும்ப உறுப்பினர் ஆகிளயாலர 
நீங்கே் ளநரடியாக ளமற்பார்லவ, மதிப்பாய்வு, பணியமர்த்தை் சசய்தை் ளபான்ற அை்ைது 
ளவறுவலகயிை் சசை்வாக்கு சசலுத்துகிறீர்கே் என்று உணரத்தக்க சூழ்நிலைகலே 
நீங்கே் கண்டிப்பாகத் தவிர்த்து விட ளவண்டும்.

Endo விநிளயாகஸ்தர்கே் மற்றும் நம்முடன் வணிகம் ளமற்சகாே்ளும் மற்றவர்கலே 
நியாமான மற்றும் சவளிப்பலடயான வலகயிை் சாதகம் அை்ைது விருப்ப முன்னுரிலம 
எதுவுமின்றி லகயாே்கிறது. 

கருத்து ளவறுபாடுகே் இருக்கின்றன என்று கருதக்கூடிய (உண்லமயாக இை்ைாமை் 
ளபாகும்) நிகழ்வுகே் இருந்திருக்கைாம். அதுளபான்ற நிகழ்வுகளிை், கருத்து ளவறுபாட்டின் 
இருப்பு அை்ைது உண்லமயாக இருப்பலதச் சரிசசய்வதற்காக நிறுவனம் உடனடியாகப் 
ஊழியருடன் இலணந்து பணியாற்றும். சந்ளதகமிருந்தாை், நிறுவனத்தின் மற்றும் 
தனிநபரின் பாதுகாப்புக்காக, ஊழியர் முன்சமாழியப்பட்ட நடத்லதயின் அை்ைது 
பரிவர்த்தலனயின் இயை்லபக் குறித்து அலத சசயை்படுத்துவதற்கு முன்பாக 
முழுலமயாக சவளிப்படுத்த ளவண்டும். சிை சசயை்களுக்கு நிறுவனத்தின் முன்கூட்டிய 
ஒப்புதை் ளதலவப்படும். 

— நேளிப்புை நசயல்பொடுகள் மை்றும் வேதலேொய்ப்பு உைவுகள், நிதி நலை்கள் 
அல்லது உண்தமயொை அல்லது சொத்தியமொை நலை் முரண்பொட்தட உருேொக்கக் 
கூடிய உைவுமுதைகதளப் பை்றி உங்கள் வமலொளர், சட்டத் துதை அல்லது 
கொர்ப்பவரட் இணக்கத்தை்தம ேணிக கூட்டொளருக்கு நேளிப்படுத்தவும்

— ஒரு நேளிப்புை நதொழில்ேணிகத்தில் அல்லது ஒரு லொபவநொக்கை்ை நிறுேை 
வபொர்டில் ஒரு அதிகொரி அல்லது இயக்குநர் பதவிதய ஏை்றுக்நகொள்ேதை்கு 
முை்பு உங்கள் சட்டப்பிரிவு அல்லது நபருநிறுேை இணக்கத்தை்தம ேணிகக் 
கூட்டொளரிடமிருந்து ஒப்புதல் நபறுங்கள்

— Endo -வுடை் ேர்த்தகம் நசய்துேருபேர்கள் அல்லது நசய்ய 
விரும்புவேொரிடமிருந்து எந்தநேொரு பரிசு, பணக்நகொதடகள், வசதேகள், 
பயணங்கள், நபொழுதுவபொக்கு அல்லது பிை பலை்கதளத் வதடவேொ அல்லது 
வகொரவேொ வேண்டொம்

நைன்  
முரண்பாடுகே்  

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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— Endo -வுடை் ேர்த்தகம் நசய்துேருபேர்கள் அல்லது நசய்ய விரும்புவேொர் 
ஆகிவயொரிடமிருந்து வநரடியொகவேொ அல்லது மதைமுகமொகவேொ, எந்த 
ேதகயிலும் அல்லது பணம், பரிசுகள், நபொழுதுவபொக்கு அல்லது பலை்கதள 
உள்ளூர் தரநிதலகளிை்படி அதடயொள மதிப்பு எை்று கருதப்படுேதத விட 
அதிகமொைததப் நபை்றுக்நகொள்ளவேொ, ேழங்கவேொ நசய்யொதீர்கள் மை்றும் 
எந்தநேொரு சொத்தியமொை நலை் முரண்பொடுகள் இருப்பதை்கொை வதொை்ைத்ததத் 
தவிர்த்திடுங்கள்

— உங்கள் தனிப்பட்ட உைவுமுதைகள் Endo நபொறுப்புகளுடை் முரண்படுேதை்கு 
அனுமதிக்கொதீர்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

எை் பக்கத்து வீட்டுக்கொரர், எை் நநருங்கிய நண்பரும் கூட, ஒரு நிறுேைத்தத 
நசொந்தமொக நடத்தி ேருகிைொர். அது Endo -வுக்கு சில நபொருட்கதள விநிவயொகம் நசய்து 
ேருகிைது. இது ஒரு கருத்து முரண்பொடொ?

இது சவளிப்பலடயாக தலட சசய்யப்படவிை்லை என்றாலும், இந்த விவகாரத்லத உங்கே் 
ளமைாேரிடம் சவளிப்படுத்துவது சபாருத்தமானதாக இருக்கும். சபாருந்தினாை், உங்கே் 
ளமைாேர் சட்டத் துலற மற்றும் உங்கே் சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம சதாழிை்வணிகக் 
கூட்டாேருடன் ளசர்ந்து பணியாற்றி, சிறந்தத் தீர்லவக் கண்டறிவார். உங்கே் நண்பரின் 
நிறுவனத்ளதாடு வர்த்தகத்திை் ஈடுபடுவதற்கான Endo -வின் முடிவிை் சசை்வாக்கு சசலுத்த 
நீங்கே் கட்டாயம் முயற்சி சசய்யக் கூடாது. ஒரு கருத்து முரண்பாடாகக் கருதக்கூடிய ஒரு 
உறவுமுலறலயப் பற்றி நீங்கே் சவளிப்படுத்திக் சகாே்ே ளவண்டுமா என்று உங்களுக்கு 
சந்ளதகம் இருந்தாை், அலத எப்ளபாதும் சவளிப்படுத்துவளத சிறந்தது, ளமலும் உங்கே் 
ளமைாேர் உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலை வழங்க அனுமதிக்க ளவண்டும்.

விநிவயொகஸ்தர் சொப்பிட ேருமொறு அல்லது நபொழுதுவபொக்கு சொர்ந்த சலுதகதய 
ேழங்கிைொல், அது முதையொைதொ இல்தலயொ எை்று நொை் எப்படி புரிந்து 
நகொள்ேது? அே்ேொறு அதழக்கப்படுேதத நொை் வகொரவில்தல, அப்படி நசய்ேது 
அனுமதிக்கப்படொதது எை்று எைக்கு நதரியும். 

சமூக நிகழ்வுகே், ளவலையுடன் கூடிய மதிய உணவுகே் அை்ைது வணிக சதாடர்பான பிற 
நிகழ்வுகளுக்கான அலழப்புகே் ஒரு வணிக நடவடிக்லகயாக உே்ேதா என்பது அவற்றின் 
தனிப்பட்ட தகுதியின் அடிப்பலடயிை் தனித்தனியாக மதிப்பீடு சசய்யப்பட ளவண்டும். 
அதுளபான்ற அலழப்புகலே ஏற்பது குறித்து ஏளதனும் கவலைகே் இருந்தாை், ஊழியர் 
அவருலடய உடனடி ளமற்பார்லவயாேரிடம் இது குறித்து ஆளைாசிக்க ளவண்டும்.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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உே் வர்த்தகம் சதாடர்பாக பை நாடுகளிை் சட்டங்கே் இருக்கின்றன. ஒரு Endo ஊழியராக, 
நீங்கே் சிை சவளிளய சதரியாத உே் தகவை்கலே அறிந்திருக்கைாம்—அதாவது சபாது 
மக்களுக்குத் சதரியாத, ஒரு சராசரி முதலீட்டாேர் பங்குகலே வாங்குவது, விற்பது 
அை்ைது லவத்திருப்பதற்கு குறித்து முடித்து முடிசவடுப்பதற்கு முக்கியமானது என்று 
கருதக்கூடிய தகவை்கே். நீங்கே் இந்தத் தகவை்கலே மற்றவர்களுக்குத் சவளிப்படுத்தக் 
கூடாது. எந்தசவாரு Endo ஊழியரும், அவருக்கு சவளிளய சதரிய வராத உே் தகவை்கே் 
சதரிந்திருக்கும்ளபாது Endo அை்ைது ளவறு நிறுவனத்தின் பங்குகே் சதாடர்பாக எந்தசவாரு 
பரிவர்த்தலனயிலும் ஈடுபடக்கூடாது.

சாத்தியமான உே் தகவை்களுக்கான விவரிப்பு எடுத்துக்காட்டுகே்: சாத்தியமான  
வணிக லகயகப்படுத்தை் பற்றிய தகவை்கே்; இன்னும் சபாதுவிை் சவளியிடப்படாத 
வருவாய், ஈட்டுதை்கே் அை்ைது நிதி சசயை்திறனின் பிற அம்சங்கே் பற்றிய உே்ேக 
தகவை்கே் அை்ைது முந்லதய சவளிப்பாடுகளின் அடிப்பலடயிை் சந்லத எதிர்பார்க்கும் 
விஷயங்களிலிருந்து மாறுபடக்கூடியலவ; முக்கியமான சதாழிை்வணிக முன்ளனற்றங்கே் 
(ஆராய்ச்சி மற்றும் ளமம்பாட்டு முடிவுகே், நமது தயாரிப்புகளிை் ஒன்றுக்கான சட்ட 
அங்கீகாரம் அை்ைது நிராகரிப்பு உே்ேடங்கைாக); மற்றும் ஒரு முக்கிய வாடிக்லகயாேரின் 
லகயகப்படுத்தை் அை்ைது ைாபமிழப்பு அை்ைது ஒரு முக்கியமான பரிவர்த்தலன.

நமது உே் வர்த்தகக் சகாே்லகயின்படி ”வரம்பிடப்பட்டுே்ே நபர்கே்” என்று அலழக்கப்படும் 
குறிப்பிட்ட சிை ஊழியர்கே், உே் தகவை்கே் சதரிந்திருப்பவர்கோக இருப்பார்கே், 
அவர்களுக்கு “வரம்பிடப்பட்டுே்ே காைங்கே்” வலரயிலும் எந்தசவாரு பங்குச் சந்லத 
சசயை்பாட்டிலும் ஈடுபடுவதிை் இருந்தும் தலட விதிக்கப்பட்டிருக்கும். சபாதுவாக ஒரு 
வரம்பிடப்பட்ட காைம் என்பது சபாதுவாக ஒவ்சவாரு நிதி காைாண்டு அை்ைது ஆண்டு 
இறுதிக்கு முந்லதய இரண்டு வாரங்களிை் சதாடங்கும் மற்றும் ஒவ்சவாரு நிதி காைாண்டு 
அை்ைது ஆண்டுக்கான வருவாய் விவரங்கே் சவளியிடப்பட்ட மூன்றாவது நாளிை் சந்லத 
வர்த்தகத்திற்குத் சதாடங்கும் ளபாது முடிவலடயும்.

— Endo அல்லது வேறு எந்த நிறுேைத்ததயும் பை்றிய தகேல்கதள நீங்கள் 
அறிந்திருக்கும்வபொது,   ஒருவபொதும் எந்தநேொரு பங்தகயும் ேொங்கவேொ விை்க 
கூடொது அல்லது வேறு யொரும் அேை்தை ேொங்கவேொ விை்கவேொ ேழிகொட்டவும் 
கூடொது

— Endo -விை் ததடக்கொலங்கள் மை்றும் நீங்கள் உள் தகேல்கதள தேத்திருப்பதை் 
கொரணமொக அதிகரித்திருக்கும் அபொயம் கொரணமொக, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
ேர்த்தகக் கொலத்திை்கு ஆளொகக்கூடிய ததடநசய்யப்பட்ட பணியொளரொ 
எை்பேை்தை நை்கு அறிந்திருங்கள்

— யொருக்கும் உள் தகேல்கதள வநரடியொக அல்லது மதைமுகமொக (“குறிப்புகள் 
தருேது”) அளிக்கொதீர்கள், குடும்ப உறுப்பிைர்களும் நண்பர்களும் 
உள்ளடங்கும். இதில் தகேதலப் நபறுபேர் பங்குகதள ேொங்க அல்லது விை்க 
அேை்தைப் பயை்படுத்துேொர் எை்று நீங்கள் கருதொதவிட்டொலும் கூட பகிர்ந்து 
நகொள்ளக்கூடொது

— Endo -விை் நதொழில்ேணிகத்ததப் பை்றி முதலீட்டொளர்களிடவமொ 
ஆய்ேொளர்களிடவமொ வபச வேண்டொம்—இந்தத் தகேல்பரிமொை்ைங்கள் நம்முதடய 
முதலீட்டொளர் உைவுகள் குழுவிைரொல் கண்டிப்பொக நிர்ேகிக்கப்படுகிைது

— உங்களுக்கு ஏவதனும் வகள்விகள் இருந்தொல் நமது ததலதம நிதி அதிகொரி 
அல்லது ததலதம சட்ட அதிகொரிதயத் நதொடர்பு நகொள்ளுங்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நொை் முதலீடு நசய்யலொமொ எை்று ஆரொய்ந்து ேந்த ஒரு நபொதுப்பங்குகதள நேளியிடும் 
ஒரு நிறுேைத்துடை், Endo ஒரு கூட்டுத்நதொழிதல வமை்நகொள்ேது குறித்து தீவிரமொகப் 
வபசி ேருகிைது எை்று சமீபத்தில் எைக்கு நதரியேந்தது. நொை் அந்த நிறுேைத்திை் 
பங்குகதள இப்வபொதும் ேொங்கலொமொ?

கூடாது. சபாதுவிை் சவளிவராத ஆதாரமான தகவை்கலே லவத்திருக்கும்ளபாது பங்கு 
வர்த்தகத்திை் ஈடுபடுவது சட்டவிளராதம். ஒரு பங்லக வர்த்தகம் சசய்வதற்கு உங்களுக்கு 
ஒரு சதாடர்பற்ற காரணம் இருந்தாலும் கூட Endo அை்ைது ளவறு ஏளதனும் நிறுவனத்தின் 
பங்குகலே வர்த்தகம் சசய்வதற்கு தலடயானது சபாருந்தும்.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!

உே் வர்த்தகம்
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அறிவுசார் சசாத்து மற்றும் ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்கே் நிறுவனத்திற்கு மதிப்புமிக்க 
சசாத்துக்கோகும். அவற்லறப் பாதுகாப்பது நம்முலடய வேர்ச்சிக்கு மிகமிக 
முக்கியமானது. இதிை் நமது காப்புரிலமகே், வர்த்தக ரகசியங்கே், வர்த்தகமுத்திலரகே், 
பதிப்புரிலமகே், சசயை்நுட்ப அறிவு, தரவு, சசயை்முலறகே், அனுபவம், வாடிக்லகயாேர் 
தகவை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப மற்றும் வணிக அறிவு ஆகியலவ உே்ேடங்கும். 
கூடுதை் எடுத்துக்காட்டுகளிை், விற்பலன மற்றும் சந்லதப்படுத்தை் தரவுத்தேங்கே், 
சந்லதப்படுத்தை் சசயை்திட்டங்கே் மற்றும் திட்டங்கே், விலைநிர்ணய தகவை்கே், 
உற்பத்தி நுட்பங்கே் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் சதாழிை்நுட்ப தரவு ஆகியலவ 
உே்ேடங்கும்.

ஒவ்சவாரு Endo ஊழியரும் நம்முலடய அறிவுசார் சசாத்துக்கலேப் பாதுகாக்க ளவண்டும் 
மற்றும் நமது ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்களின் ரகசியத்தன்லமலயப் பராமரிக்க 
ளவண்டும். ஊழியர்கே் Endo -லவ விட்டு சவளிளயறிய பிறகும், அவர்கே் நமது அறிவுசார் 
சசாத்துக்கலே சதாடர்ந்து மதிக்க ளவண்டும், அவர்கே் ஒரு பிரிந்து சசை்லுதை் 
ஒப்பந்தத்லத நலடமுலறப்படுத்துகிறார்கோ என்பலதப் சபாருட்படுத்தாமை் ரகசிய 
அை்ைது உரிலமயுலடலமயுலடய தகவை்கலே சவளியிடக்கூடாது. மற்றவர்களின் 
அறிவுசார் சசாத்து அை்ைது ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்கலே அங்கீகாரமின்றி 
பயன்படுத்துவதும் தலடசசய்யப்பட்டுே்ேது.

— நபொது இடங்களில் ரகசியக்கொப்புள்ள தகேல்கதள விேொதிக்க வேண்டொம்

— முதையொை கொப்புரிதமகள், பதிப்புரிதம நபை்ை நபொருட்கள் மை்றும் பிைரிை் 
அறிவுசொர் நசொத்துரிதமகதள மதிக்கவும்

— Endo ஊழியரொக நீங்கள் உருேொக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மை்றும் 
வயொசதைகள் நதொடர்பொை உங்கள் நபொறுப்புகதளப் புரிந்து நகொள்ளுங்கள் 

— உரிதமதயயும் பிை அறிவுசொர் நசொத்துரிதமகதளயும் முதையொக விேரிக்கும் 
எழுத்துப்பூர்ே ஒப்பந்தம் இல்லொமல் மூை்ைொம் தரப்பிைருடை் வசர்ந்து புதிய 
தயொரிப்புகதள உருேொக்க வேண்டொம்

— பயை்பொட்டிை்கு Endo -வுக்கு சட்டப்பூர்ே உரிதம இருந்தொல் தவிர, மை்ை 
நிறுேைங்கள் அல்லது நபர்களிடமிருந்து ேரும் ரகசியக்கொப்புள்ள தகேல்கள் 
அல்லது அறிவுசொர் நசொத்ததப் பயை்படுத்த வேண்டொம்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

ரயிலில் நசல்லும்வபொது Endo ஊழியர்கள் நிறுேை நதொழில்ேணிகத்ததப் பை்றி 
உதரயொடிக் நகொண்டிருந்தததக் வகட்வடை்.  
நொை் எை்ை நசய்ேது?

ளபசப்பட்ட தகவை்கே் அதிமுக்கியமானது அை்ைது ரகசியக்காப்புே்ேது என்று 
நீங்கே் நம்பினாை், ளபசிக்சகாண்டிருந்தவர்களிை் அவர்கே் ளபசும் இந்தத் தகவை்கே் 
மற்றவர்கே் காதிை் விழக்கூடும் என்று அறிவுறுத்துங்கே் மற்றும் சட்டத் துலறலயத் 
சதாடர்பு சகாே்ளுங்கே். முலறயற்ற பயன்பாடு அை்ைது சவளிப்படுத்தலிை் இருந்து 
ரகசியக்காப்புே்ே மற்றும் உரிலமயுலடலம உே்ே தகவை்கலேப் பாதுகாப்பதற்கான 
சபாறுப்பு ஒவ்சவாரு Endo ஊழியருக்கும் இருக்கிறது.

நம்முதடய அறிவுசொர் நசொத்ததப் பொதுகொக்க Endo -விை் ஊழியரொக நொை் எை்ை 
நசய்ய முடியும்? 

ரகசிய தகவை்கலேக் ளகாருவதற்கு, ஏற்றுக்சகாே்வதற்கு அை்ைது பயன்படுத்துவதற்கு 
முன்பு; Endo -வின் ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்கலே சவளிப்படுத்துவதற்கு; அை்ைது நமது 
அறிவுசார் சசாத்லதப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதற்கு முன்பு Endo -வின் அறிவுசார் சசாத்து 
சட்ட ஆளைாசகருடன் கைந்தாளைாசிக்கவும்.

அறிவுசார் 
சசாத்துகளும்  
ரகசியக்காப்புே்ே  
தகவை்களும்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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ஒரு உைகோவிய நிறுவனமாக, நமது சசயை்திட்டம் மற்றும் தினசரி சசயை்பாடுகளிை் 
ளநாயாளிகே் மற்றும் நம்முலடய வாடிக்லகயாேர்கே், பங்குதாரர்கே் மற்றும் 
பணியாேர்கே் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவை்கலே ளசகரித்தை், பயன்படுத்துதை் 
மற்றும் சிை ளநரங்களிை் பகிர்தை் ளதலவப்படுகிறது. தனிப்பட்ட தகவை்களின் 
தனியுரிலமலய மதிக்கும்ளபாக்கு, ளநாயாளிகே், வாடிக்லகயாேர்கே், பங்குதாரர்கே் 
மற்றும் ஊழியர்களின் நம்பிக்லகலயயும் நம்பகத்தன்லமலயயும் சபற்றுத்தருகிறது. 
உைசகங்கும் உே்ே எை்ைா தனியுரிலம சட்டங்கலேயும் பின்பற்றி நடப்பதற்கு நாம் 
கடப்பாடு சகாண்டிருக்கிளறாம்.

தங்களுலடய தனிப்பட்ட தரவு எவ்வாறு லகயாேப்பட ளவண்டும் என்பலதக் குறித்து 
எை்ைா தனிநபர்களுக்கும் உரிலமகே் உண்டு. நம்முலடய சசயை்பாடுகளின் ளபாக்கிை், 
நமது ஊழியர்கே், வாடிக்லகயாேர்கே், விநிளயாகஸ்தர்கே் மற்றும் பிற மூன்றாம் 
தரப்பினலரப் பற்றிய தனிப்பட்ட தரலவ நாம் ளசகரிக்கைாம், ளசமிக்கைாம் மற்றும் 
சசயைாக்கைாம், ளமலும் இந்த தனிப்பட்ட தரலவக் கவனமாகவும் சட்டபூர்வமாகவும் 
லகயாே்வது நமது நிறுவனத்தின் மீதான நம்பிக்லகலயத் தக்கலவக்கும் மற்றும் 
சவற்றிகரமான வணிக சசயை்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிளறாம்.

Endo இயங்கி வரும் பை்ளவறு நாடுகளிை், தனிப்பட்ட தகவை்கலே நாம் எவ்வாறு லகயாே 
ளவண்டும் என்பலதக் குறித்து சட்டங்கே் இருக்கின்றன. தனிப்பட்ட தகவை்கலே, 
குறிப்பாக ளநாயாளிகளின் தனிப்பட்ட தகவை்கலேக் லகயாளுதை் அை்ைது பகிர்வதற்கு 
உதவ ஒரு விற்பலனயாேர் அை்ைது பிற மூன்றாம் தரப்பினலர ஈடுபடுத்துவதற்கு 
முன்பு, சட்டத்துலறயுடன் கைந்தாளைாசிப்பலத உறுதிசசய்து சகாே்ளுங்கே், 
இதன்மூைம் அசமரிக்கா மற்றும் சவளிநாடுகளிை் உே்ே தனியுரிலமச் சட்டங்களுடன் 
இணங்கி நடப்பதற்கான சரியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகலேச் சசய்துசகாே்ே முடியும். 
ஊழியர்கே், ளநாயாளிகே் அை்ைது பிறரின் தனிப்பட்ட தகவை்கலேப் பகிர்வதற்கான 
Endo -வின் சகாே்லககே் மற்றும் சசயை்முலறகலே எப்ளபாதும் பின்பற்றுங்கே், 
ளமலும் அந்தத் தகவை்கலே ஐக்கிய அசமரிக்காவுக்கு சவளிளய சசயை்படும் Endo -வின் 
துலண நிறுவனங்களுடன் பகிர்வது சதாடர்பான சகாே்லககளிை் குறிப்பாகக் கவனம் 
சசலுத்துங்கே். 

— உங்களிடம் முதையொை ேணிக வநொக்கம் மை்றும் தகேதலப் நபை அங்கீகொரம் 
இருந்தொல் தவிர தனிப்பட்ட தகேல்கதளச் வசகரிப்பது, பயை்படுத்துேது 
அல்லது அணுகுேததத் தவிர்க்கவும்

— வததேப்படும் குதைந்தபட்ச தகேதலத் திரட்டுங்கள். சொத்தியமொகும் 
வபொநதல்லொம், ஒரு குறிப்பிட்ட நபதர அதடயொளம் கொட்டும் தகேல்கதளச் 
வசகரிக்கொதீர்கள்

— அனுமதியை்ை தனிநபர்கள் அல்லது தரப்புகளுடை் தனிப்பட்ட தகேல்கதளப் 
பகிர்ந்து நகொள்ளொதீர்கள். வமலும் தங்கள் தனிப்பட்ட தகேல்கள் எே்ேொறு 
பயை்படுத்தப்படலொம் எை்பததக் குறித்த தனிநபர்களிை் தனியுரிதம 
விருப்பத்வதர்வுகதள மதித்திடுங்கள்  

— நிறுேைத்திை் நகொள்தககள் மை்றும் நபொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு 
இணங்கியபடி தனிப்பட்ட தகேல்கதள, குறிப்பொக உடல்நலத் தகேல்கள் 
வபொை்ை அதிமுக்கியமொை தனிப்பட்ட தகேல்கதள சரியொை முதையில் 
பொதுகொக்க நியொயமொை நடேடிக்தககதள எடுக்கவும் 

— தனிப்பட்ட தகேல்கள் உண்தமயொகவே நதொதலந்து வபொைது அல்லது 
நதொதலந்து வபொேதை்கு சொத்தியமுள்ளது அல்லது அங்கீகரிக்கப்படொத 
நேளியீடு நிகழ்ந்தது எை்ைொல், அந்த சம்பேத்ததப் பை்றி உடைடியொக 
சட்டத்துதைக்கு பிை்ேரும் மிை்ைஞ்சல் மூலமொகத் நதரிவிக்கவும்: privacy@endo.
com அல்லது Ethics ஹொட் தலை்: endo.ethicspoint.com.

ரகசியத்தன்லம

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நமக்கொகப் பணியொை்றும் விை்பதையொளர்களில் ஒருேருக்கு, Endo ஊழியர்களிை் 
தனிப்பட்ட தகேல்கதளக் நகொண்டிருக்கும் தரவு அதமப்புகளில் ஒை்றில் ஒரு 
பொதுகொப்பு சிக்கல் ஏை்பட்டுள்ளது. நொை் எை்ை நசய்ேது?

privacy@endo.com வழியாக இலதப் பற்றி உடனடியாக சட்டத்துலறயிடம் புகாரளிக்கவும். 
தனிப்பட்ட தகவை்கலே உே்ேடக்கிய பாதுகாப்புக் கசிவு நிகழ்ந்திருக்கைாளமா என்பலத 
Endo மதிப்பீடு சசய்யும் மற்றும் இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயிை் சபாருத்தமான பதிை் 
நடவடிக்லகலயத் தீர்மானிக்கும். நமது சார்பாக தனிப்பட்ட தகவை்கலேக் லகயாளும் 
விற்பலனயாேருடன் உறலவத் சதாடங்குவதற்கு முன்பு, சபாருத்தமான சகாே்லககே் 
மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகே் உே்ேனவா என்பலத உறுதிப்படுத்த நடவடிக்லககே் 
எடுக்கப்பட ளவண்டும்.
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நம்முலடய பங்குதாரர்கே், சபாது மற்றும் அரசாங்க ஏசென்சிகளுக்கான நம்முலடய 
கடலமலய நிலறளவற்ற, நம்முலடய கணக்ளகடுகே் மற்றும் பதிவுகே் நிறுவனத்தின் 
நிதி நிலை, சசயை்பாட்டு முடிவுகே் மற்றும் பணப்புழக்கங்கே் ஆகியலவ சதாடர்பான 
எை்ைா விஷயங்களிலும் நியாயமான முலறயிை் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட 
ளவண்டும்.  நம்முலடய உே் நிதிக் கட்டுப்பாடுகே் மற்றும் நிறுவனத்தின் 
சகாே்லககலேப் பற்றி அறிந்திருப்பதற்கும் அவற்லறக் கலடபிடிப்பதற்கும் Endo 
ஊழியர்கே் சபாறுப்புலடயவர்கோக இருக்கிறார்கே். நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் 
துை்லியத்லதப் பராமரிக்கவும், நிறுவனத்தின் நிதிகளின் பாதுகாவலைக் காக்கவும் நிதி 
பரிவர்த்தலனகலேக் லகயாளும்ளபாதும் அவற்லற நிறுவனத்திடம் சதரிவிக்கும்ளபாதும் 
எப்ளபாதும் மிகுந்த கவனம் சசலுத்துங்கே். 

நமது சசயை்பாடுகளின் சசயை்திறன் மற்றும் பைனளிப்புத்திறன், நமது நிதி 
கணக்குப்பதிவு அறிவித்தலின் நம்பகத்தன்லம, சபாருந்தும் சட்டங்களுக்கும் 
ஒழுங்குமுலறகளுக்கும் நாம் சகாண்டிருக்கும் இணக்கம் ஆகியலவ குறித்து 
நியாயமான உத்தரவாதம் அளிக்கும் வலகயிை் Endo-வின் அகக் கட்டுப்பாடுகே் 
வடிவலமக்கப்பட்டுே்ேன. ஒரு கட்டுப்பாட்டிை் ளதாை்வி ஏற்பட்டாை் அலதச் 
சரிசசய்யும் நடவடிக்லககலே எடுப்பதிை், சகாே்லககே் அை்ைது நலடமுலறகே் 
பின்பற்றப்படாதளபாது அவற்லறத் சதரிவிப்பதிை், கட்டுப்பாட்டின் பைவீனத்லத 
அலடயாேம் காண்பதிை் நீங்கே் எப்ளபாதும் உதவ ளவண்டும். 

— துல்லியமொை மை்றும் முழுதமயொை நிறுேைப் பதிவேடுகதள உருேொக்கி 
பரொமரித்து ேரவும் 

— முதையொை மதிப்பொய்வுக்குப் பிைகு துல்லியமொகவும் முழுதமயொகவும் 
இருக்கிைது எை்று நீங்கள் நம்பும்வபொது மட்டுவம பதிவுகளில் 
தகநயொப்பமிடுங்கள் அல்லது ஒப்புதல் அளித்திடுங்கள்

— நிதி பரிேர்த்ததைகள் சரியொை முதையில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அதே 
நிகழ்ந்த கணக்குப்பதிவு கொலத்தில் பதிவு நசய்யப்பட வேண்டும் மை்றும் 
துதண ஆேணங்களுடை் நபொருத்தமொை கணக்குகளில் இருக்க வேண்டும்

— நேளிப்பதடயொக இருக்க வேண்டும் மை்றும் நம்முதடய சொர்பை்ை அல்லது உள் 
தணிக்தகயொளர்களுக்குத் நதரியொமல் தகேல்கதள நிறுத்தி தேக்கக் கூடொது

— ஒருவபொதும் பதிவுகளில் தேைொைேை்தைச் வசர்க்கொதீர்கள், உண்தமகதளத் 
திரித்து கூைொதீர்கள் அல்லது நம்முதடய கட்டுப்பொடுகதள மீறி நசல்லொதீர்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நம்முதடய கொலொண்டு விை்பதை புள்ளிவிேரங்கதள அதிகரித்து கொட்டுேதை்கொக 
நொம் நபொதுேொக விை்கும் தயொரிப்பு அளதே விட இரு மடங்கொக எைது 
விநிவயொகஸ்தர்களுக்கு அனுப்புமொறு எைது வமலொளர் எை்னிடம் வகட்கிைொர். நொை் 
எை்ை நசய்ேது?

உங்கே் ளநர்லமலய விட்டுக்சகாடுக்காதீர்கே். உங்கே் விநிளயாகஸ்தர்கே் 
விற்கக் கூடியலத விட அதிகமான தயாரிப்புகலே சதரிந்ளத விற்கும் நலடமுலற 
சட்டவிளராதமானது. உங்கே் நிதி அை்ைது இணக்கத்தன்லம தலைவர் அை்ைது உங்கே் 
சட்டத்துலற கூட்டாேரிடம் இந்த விவகாரத்லத எழுப்புங்கே். நீங்கே் Ethics ஹாட் லைன் 
-ஐயும் சதாடர்பு சகாே்ேைாம்.

நிதிரீதியான 
ளநர்லம

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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நிறுவனத்தின் தரவு அலமப்புகே் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப வேங்கலே முலறயாகப் 
பயன்படுத்துளவாம் என்ற நம்பிக்லகயுடன் அலவ நம் ஒவ்சவாருவரிடமும் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டுே்ேது. நம்முலடய அலமப்புகலே அவ்வப்ளபாது தனிப்பட்ட 
ளநாக்கங்களுக்காக (நிறுவனத்தின் வணிகத்துடன் முரண்படாத மற்றும் அதன் எந்தக் 
சகாே்லகலயயும் மீறாத காரணங்களுக்காக) பயன்படுத்துவது அனுமதிக்கப்பட்டாலும், 
இந்த அலமப்புகளும் வேங்களும் நிறுவனத்தின் முலறயான வணிகத்லத 
நடத்துவதற்கானலவ. உே்ளூர் சட்டங்கோை் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாை் தவிர, நிறுவன 
அலமப்புகளிை் நீங்கே் ளசமித்துே்ே அை்ைது அலதப் பயன்படுத்தி அனுப்பிய, சபற்ற 
தகவை்கே் “தனிப்பட்டது” என்று கருதப்படும் என்று நீங்கே் எந்த எதிர்பார்ப்லபயும் 
சகாண்டிருக்கக் கூடாது. முலறயற்ற, துன்புறுத்தும், ளபதம்காட்டும், பாலியை் 
சவளிப்பலடயான அை்ைது அவதூறான சபாருட்கலே அனுப்ப அை்ைது அணுக Endo 
அலமப்புகே் அை்ைது சாதனங்கலே ஒருளபாதும் பயன்படுத்தக்கூடாது. Endo உங்கே் 
ளகாப்புகே் அை்ைது அதன் சர்வர்கே் அை்ைது சாதனங்கே் உே்ளிட்ட பிற சசாத்துக்களிை் 
உே்ே பிற தகவை்கலே எந்த ளநரத்திலும் எந்த முன்னறிவிப்பும் இை்ைாமை் ஆய்வு 
சசய்யைாம். 

நம்முலடய தகவை் சதாழிை்நுட்பக்குழுவினர் (IT) நம்முலடய அலமப்புகே் மற்றும் 
சாதனங்கலே நிர்வகிக்கிறது, ளமலும் நம்முலடய வணிகத்திற்குத் ளதலவயான 
எந்தசவாரு சமன்சபாருே் அை்ைது வன்சபாருலேயும் கவனமாக நிர்வகிப்பதன் மூைம் 
அவற்றின் பாதுகாப்லபப் பராமரிக்க சசயை்படுகிறது. எந்தசவாரு சமன்சபாருே் 
பயன்பாட்லடயும் பதிவிறக்குவதற்கு முன்பு ஊழியர்கே் எப்ளபாதும் IT -ஐக் கட்டாயம் 
கைந்தாளைாசிக்க ளவண்டும். Endo -வின் ரகசியக்காப்புே்ே தகவை்கலேப் பாதுகாப்பதும் 
முக்கியமானது. எனளவ, ஊழியர்கே் தங்கே் கணினி கடவுச்சசாற்கலே சரியான வணிக 
காரணம் (சதாழிை்நுட்ப ஆதரவு ளபான்றலவ) எதுவுமின்றி பகிர்ந்து சகாே்ேக்கூடாது, 
அதன் பிறகு அலவ மாற்றப்பட ளவண்டும்.

— உங்கள் கணினி கடவுச்நசொை்கதளக் கொத்திடுங்கள்

— Endo கணினிகள் அல்லது சொதைங்கதள அங்கீகரிக்கப்படொத நபர்களொல் 
அணுகக்கூடிய அல்லது தேைொகப் பயை்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் 
கேனிக்கொமல் விடொதீர்கள்

— எல்லொ கணினி தரதேயும் ரகசியக்கொப்புள்ளதொகக் கருதவும்

— சரியொை அங்கீகொரம் இருந்தொல் தவிர தகேல்நதொடர்புகதள பதிவு 
நசய்யொதீர்கள் மை்றும் உள்ளூர் சட்டத்திை் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டொல் மட்டுவம 
பதிவு நசய்திடுங்கள்

— நிறுேைத்திை் நதொழில்நுட்ப ேளங்கள் நகொள்தககதளக் கண்டிப்புடை் 
பிை்பை்றுங்கள்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

நதொதலதூரத்தில் இருந்வத எை்னுதடய குழுவிைருடை் தகேல் பரிமொை்ைத்தில் 
ஈடுபட ேழிகதள நொை் வதடிக்நகொண்டிருக்கிவைை். எைது ஆரொய்ச்சியிை் மூலம் 
நொை் ஒரு நேப் தளத்ததக் கண்டறிந்வதை், அது மிகவும் நை்தம பயக்கும் மை்றும் 
பயை்படுத்த எளிதொைது எை்று நொை் நிதைக்கிவைை். எை்னுதடய குழுவிைருடை் 
கூட்டுப்பணியொை்ை அந்தக் கணினி நமை்நபொருளுக்கொகப் பதிவுநபைலொமொ, 
பயை்படுத்தலொமொ?

எை்ைா வர்த்தக நடவடிக்லககலேயும் Endo-அங்கீகரித்த சமன்சபாருட்கே் மற்றும் 
அலமப்புகலேப் பயன்படுத்திளய ளமற்சகாே்ே ளவண்டும். இந்த கணினி அலமப்புகளும் 
சமன்சபாருட்களும், இந்தச் ளசலவகலேப் பயன்படுத்துவதுடன் சதாடர்புலடய 
அபாயங்கலேக் குலறப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகளுக்கு 
ஆோகியிருக்கும். IT -இடமிருந்து முன்னதாக ஒப்புதை் சபறாமை் எந்த ஆப் அை்ைது 
சமன்சபாருலே நீங்கே் நிறுவக்கூடாது.

நிறுவனம் 
மற்றும் 
தகவை் 
சதாழிை்நுட்ப  
வேங்கே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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Endo ஊழியர்கே் நிறுவனப் பதிவுகலேத் துை்லியமாக உருவாக்கி, பராமரித்து, 
ளசகரித்து லவக்க ளவண்டும் மற்றும் சபாருத்தமான இடங்களிை் தகவை்களின் 
முழுலமத்தன்லமலயக் காக்கும் வலகயிை் சகாே்லகயுடன் இணங்கிய முலறயிை் 
அவற்லற அழிக்க ளவண்டும். திறம்பட சசய்யப்படும் பதிவுகே் ளமைாண்லம சிறந்த 
முடிசவடுப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது, சசயை்பாட்டு சசயை்திறலன ளமம்படுத்துகிறது 
மற்றும் நம்முலடய சட்ட, நிதி, ஒழுங்குமுலற மற்றும் ஒப்பந்தக் கடப்பாடுகலேப் பூர்த்தி 
சசய்வதற்கு இன்றியலமயாததாக இருக்கிறது.

நிறுவனத்தின் பதிவுகே் பரவைான இடங்களிை் பார்க்கப்படுகின்றன, ளமலும் காகிதம் 
(லகயாை் எழுதப்பட்ட குறிப்புகே் உட்பட), ஆடிளயா அை்ைது வீடிளயா பதிவுகே் மற்றும் 
மின்னஞ்சை்கே், மின்னணு ளகாப்புகே் உே்ளிட்ட கணினி அடிப்பலடயிைான தகவை்கே் 
ளபான்ற அலனத்து ஊடகங்களிலும் பதிவுகலே உே்ேடக்கியதாக இருக்கின்றன. 
நிறுவனப் பதிவுகே் ளமைாண்லம சகாே்லககே் மற்றும் தக்கலவப்பு ளநரத்திட்டங்கே் 
ஆகியவற்றுடன் நீங்கே் இணங்கி நடக்க ளவண்டும். மூன்றாம் தரப்பினரின் (அரசாங்க 
ஏசென்சிகே் ளபான்றலவ) ளகாரிக்லககே், சட்டக்ளகாரை்கே் அை்ைது பிற விசாரலணகே் 
சாதாரண தக்கலவப்பு ளநரத்திட்டங்கலேக் கடந்த காைத்திற்கு பதிவுகலே 
லவத்திருக்க ளவண்டிய அவசியத்லத ஏற்படுத்தக்கூடும். "சட்டப்பூர்வ தக்கலவப்பு" 
அை்ைது வழங்கப்பட்ட ளவறு ஏளதனும் "தக்கலவப்பு ஆலண" சதாடர்பான எந்தசவாரு 
பதிவுகலேயும் பாதுகாப்பது Endo -வின் சகாே்லகயாகும்.

உங்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இலடயிைான எந்தசவாரு கருத்து ளவறுபாடு அை்ைது 
தகராறு சதாடர்பாக இருப்பது உே்ளிட்ட, எந்தசவாரு தனிப்பட்ட நைன்கலேயும் 
ளமம்படுத்திக் சகாே்வதற்காக நீங்கே் ஒருளபாதும் நிறுவனத்தின் பதிவுகலே (ளவலை 
சதாடர்பான மின்னஞ்சை்கே் உட்பட) எடுக்களவா பயன்படுத்தளவா கூடாது.

— நபொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், நிறுேைக் நகொள்தககள் மை்றும் தக்கதேப்பு 
வநரத்திட்டங்கள் ஆகியேை்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொல அளவுக்குப் 
பதிவுகதள தக்கதேத்திடுங்கள்

— நீங்கள் ஒரு தக்கதேப்பு ஆதணதயப் நபை்ைொல், தக்க தேப்பு ஆதணயுடை் 
நதொடர்புதடய எல்லொ ஆேணங்கள் அல்லது பிை பதிவுகதளத் தக்கதேத்து 
நகொள்ள சிைப்பு கேைம் நசலுத்துங்கள்

— அதைத்து Endo நகொள்தககள் மை்றும் ேழிகொட்டுதல் ஆேணங்களுடை் 
இணங்கி நடக்கவும் மை்றும் நிறுேைத்திை் பதிவுகள், தகேல் வமலொண்தம, 
தரவு ஒருதமப்பொடு, தனியுரிதம மை்றும் தகேல் பொதுகொப்பு நதொடர்பொை 
அதைத்து பயிை்சித் வததேப்பொடுகதளயும் நிதைவேை்றுங்கள்

— உடைடியொக ேரவிருக்கும் அல்லது நதொடர்ந்து நடந்து நகொண்டிருக்கும் 
புலைொய்வு, சட்டக்வகொரல் அல்லது விசொரதண வபொை்ைேை்றுடை் நதொடர்புதடய 
பதிவுகதள ஒருவபொதும் மதைக்கொதீர்கள், மொை்ைொதீர்கள் அல்லது 
அழிக்கொதீர்கள்

— ஒருவபொதும் நிறுேைத்திை் ஆேணங்கதள நபொது இடங்களில் கேனிக்கொமல் 
விட்டுவிடொதீர்கள், வமலும் ஆேணங்கள் தை்நசயலொகத் நதொதலந்துவபொதல் 
அல்லது அழிக்கப்படுததலப் பை்றி நதரிவிக்கவும்

நிறுவனப்  
பதிளவடுகே் 
மற்றும்  
தகவை் 
ளமைாண்லம

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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துை்லியமான, நம்பகமான, உரிய ளநரத்திைான, உண்லம அடிப்பலடயிைான தகவை்கலே 
நிதியியை் ஆய்வாேர்கே், முதலீட்டாேர்கே், ஊடகம் மற்றும் மக்கே் உறுப்பினர்களுக்கு 
அளிப்பதற்கு Endo உறுதிசகாண்டுே்ேது. Endo அை்ைது நமது வணிக பிரிவுகே் 
சதாடர்பான வினவை்களுக்கு முலறயான தகவை்கலே வழங்கப்படுவலத உறுதிசசய்ய, 
நீங்கே் அவற்லற சபருநிறுவன விவகாரங்கே் அை்ைது முதலீட்டாேர் சதாடர்புகளுக்கு 
அனுப்பி லவக்க ளவண்டும். Endo ஊழியர்கே் முலறயான அங்கீகாரமின்றி நிறுவனத்தின் 
வணிகம் குறித்து ஊடகங்கே் அை்ைது முதலீட்டாேர்களுக்கு அறிக்லககலே 
சவளியிடக்கூடாது. எந்தசவாரு ஊடக அை்ைது முதலீட்டாேர் வினவை்களும் உடனடியாக 
சபருநிறுவன விவகாரங்கே் அை்ைது முதலீட்டாேர் உறவுகளுக்கு அனுப்பி லவக்கப்பட 
ளவண்டும்.

ஒரு Endo ஊழியலர, ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி, ஒரு வழக்கறிஞர் அை்ைது 
ஒரு வழக்கறிஞரின் பிரதிநிதி சதாடர்பு சகாண்டு, ஒரு ளநர்காணலைக் ளகாருகிறார் 
அை்ைது வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆவணங்களுக்காக ளவண்டுளகாே் விடுத்தாை், நீங்கே் 
எந்தத் தகவலையும் வழங்கக்கூடாது, உடனடியாக சட்டத் துலறலயத் சதாடர்பு சகாே்ே 
ளவண்டும். 

— Endo அல்லது அதை் நதொழில்ேணிகங்கதளப் பை்றிய எந்தத் தகேதலயும் 
ஊடகங்கள், நிதி ஆய்ேொளர்கள், அரசொங்க அதிகொரிகள், ேழக்கறிஞர்கள் 
அல்லது அேர்களிை் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட நேளிப்புை ஆதொரங்களுக்கு தகுந்த 
அங்கீகொரமிை்றி ேழங்க வேண்டொம்

— எப்வபொதும் ஊடகத்துதையிைதர நபருநிறுேை விேகொரங்கள் துதைதயயும், 
முதலீட்டொளர்கதள முதலீட்டொளர் உைவுகள் துதைதயயும் நதொடர்பு நகொள்ள 
தேக்கவும்

— தை்வபொது பணிநசய்யும் அல்லது முை்ைொள் ஊழியர்கதளப் பை்றிய தகேல்கள் 
உங்களிடம் வகட்கப்பட்டொல் (பணி பரிந்துதர வசொததை உள்ளடங்கும்) அந்தக் 
வகொரிக்தகதய மனிதேளத்துதைக்குத் திருப்பி விடவும்

— ஒரு விசொரதண நதொடர்பொக அரசொங்க நிறுேைத்தொல் நதொடர்பு 
நகொள்ளப்பட்டொல், நிறுேைத்திை் நகொள்தகதயப் நபொறுத்தேதரயிலும் 
நீங்கள் சட்டத் துதைதயத் நதொடர்பு நகொள்ளும் ேதர தகேல்கதள 
ேழங்குேததத் தவிர்க்க வேண்டிய வததே இருக்கிைது எை்பதத அரசொங்க 
பிரதிநிதிக்கு பணிவுடை் நதரிவிக்கவும்

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

Endo -வில் எைக்கு நிபுணத்துேம் உள்ள விஷயங்கதளப் பை்றி ஒரு மொநொட்டில் 
வபசுேதை்கு எை்னிடம் வகட்டிருக்கிைொர்கள். நொை் இததச் நசய்யலொமொ?

நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக உங்களுக்கு நிபுணத்துவம் உே்ே விஷயங்கலேப் 
பற்றி ளபசுவதற்கான அலழப்புகே் வந்தாை், அவற்லற உங்கே் ளமைாேர், சசயை்பாட்டு 
மூத்த துலணத் தலைவர் அை்ைது வணிகப் பிரிவுத் தலைவர் மற்றும் சபருநிறுவன 
விவகாரங்கே் துலறயின் முன் ஒப்புதை் இை்ைாமை் ஏற்றுக்சகாே்ேப்படக்கூடாது. 
உங்கே் விேக்கக்காட்சி ரகசிய தகவை்கலே சவளிப்படுத்தினாை் அை்ைது நம்முலடய 
அறிவுசார் சசாத்துக்கலேப் பாதுகாப்பதற்கான நமது திறலன பாதிக்கக்கூடும் என்றாை், 
நீங்கே் சட்டத் துலறயுடன் கைந்தாளைாசிக்க ளவண்டும். எை்ைா விேக்கக்காட்சிகளும் 
சபருநிறுவன விவகாரங்கே் துலறயாை் முன்னதாக மதிப்பாய்வு சசய்யப்பட்டு ஒப்புதை் 
அளிக்கப்பட ளவண்டும்.

சபருநிறுவன  
விவகாரங்கே் 
மற்றும்  
முதலீட்டாேர்/
சசய்தி ஊடகத் 
சதாடர்புகே்

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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சமூக ஊடகம் நிறுேை தகேல்நதொடர்புகள் 

தனது பங்குதாரர்களுடன் சதாடர்பு சகாே்வதற்கு சமூக ஊடகத்தின் மதிப்லபக் குறித்து 
Endo புரிந்து சகாண்டுே்ேது. அலனத்து அலுவை்பூர்வ நிறுவன தகவை்சதாடர்புகே் 
மற்றும் விேம்பரங்கலேப் ளபாைளவ, எங்கே் தயாரிப்புகலேக் குறிப்பிடும் சமூக 
ஊடக உே்ேடக்கமும் சபாருத்தமான மதிப்பாய்வு சசயை்முலற மூைம் கண்டிப்பாக 
அங்கீகரிக்கப்பட ளவண்டும். நிறுவப்பட்டுே்ே நிறுவன மதிப்பாய்வு சசயை்முலறகலேப் 
பயன்படுத்தி முன்னதாக ஒப்புதலைப் சபறாமை், அசை் தயாரிப்பு சதாடர்பான 
உே்ேடக்கத்லதப் ஊழியர்கே் உருவாக்கக்கூடாது அை்ைது தயாரிப்பு சதாடர்பான எந்த 
இடுலககளிலும் அவற்லறச் ளசர்க்கக்கூடாது. 

தனிப்பட்ட சமூக ஊடகம்

தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக சமூக ஊடகங்களிை் சசயை்பாடுகளிை் ஈடுபடும்ளபாது,   
Endo ஊழியர்கே் சிறந்த நலடமுலற முடிசவடுக்கும் திறலனப் பயன்படுத்த ளவண்டும் 
மற்றும் முக்கியமான அை்ைது உரிலமயுலடலம உலடய தகவை்கலே சவளியிடுவலதத் 
தவிர்க்க புத்திசாலித்தனமான முலறயிை் நடந்து சகாே்ே ளவண்டும். Endo ஊழியர்கே் 
ஒருளபாதும் சமூக ஊடகக் கணக்குகலே, சதாழிை்வணிகம் சதாடர்பான ளபச்சுகலே 
நடத்தப் பயன்படுத்தக் கூடாது, இதிை் சவளிப்புற ஒப்பந்ததாரர்கே் அை்ைது தாக்கத்லத 
ஏற்படுத்துபவர்களுடனான (எ.கா. சான்றளிப்புகே்) ளபச்சுகளும் அடங்கும். 

இந்த நடத்லத சநறியிை் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதை் எங்கே் நிறுவனத்லத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ளபாது அை்ைது பிற சக பணியாேர்களுடன் ஈடுபடும்ளபாது 
சமூக ஊடகங்களிை் ஊழியர்களின் நடத்லதக்குப் சபாருந்தும். 

— தனிப்பட்ட நசயல்பொட்டுக்கொக சமூக ஊடகங்களில் ஈடுபடும் Endo ஊழியர்கள், 
Endo சமூக ஊடகக் நகொள்தகதய கண்டிப்பொக அறிந்து, அததப் பிை்பை்றி 
நடக்க வேண்டும், இததப் பிை்ேரும் நிறுேை இண்ட்ரொநநட் தளத்தில் 
கொணலொம்: at.endo

— நிறுேை உள் ஒப்புததலப் நபைொமல், நிறுேைத்திை் தயொரிப்புகதளப் பை்றி 
சமூக ஊடகத்தில் உள்ளடக்கத்தத உருேொக்கொதீர்கள்

— எந்தநேொரு சூழ்நிதலயிலும், ஒரு ஊழியர் தனிநபர்களுக்கு, சிகிச்தசகள், 
மருத்துேப் பகுப்பொய்வுகள், வசொததைகள் அல்லது பிை Endo தயொரிப்புகதளப் 
பை்றிய பிை நதொடர்புதடய மருத்துேத் தகேல்கதள தனிப்பட்ட சமூக ஊடகச் 
வசைல்களில் அளிக்கக் கூடொது

ேமடமுமறயில் ேைது சேறி:

ேரவிருக்கும் ஒரு தயொரிப்பு நேளியீட்தடக் குறித்து நொை் மிகவும் உை்சொகமொக 
இருக்கிவைை். எை் நசொந்த LinkedIn அல்லது Facebook பக்கத்தில் இததப் பை்றி 
அதைேரிடமும் நதரிவிக்க நொை் எததயொேது வபொஸ்ட் நசய்யலொமொ?

இை்லை, நிறுவனத்தின் நிறுவப்பட்ட மதிப்பாய்வு சசயை்முலறயின் கீழ் முன்ஒப்புதை் 
இை்ைாமை் நம்முலடய தயாரிப்புகே் பற்றிய அசை் உே்ேடக்கத்லத நீங்கே் இடுலகயிட 
முடியாது. தயாரிப்பு சதாடர்பான ளபாஸ்ட்களுக்கு, ஐ.அசம ஊழியர்கே் அதிகாரப்பூர்வ 
Endo சமூக ஊடக ளபாஸ்ட்கலே ரீ-ளஷர் சசய்யைாம் அை்ைது “லைக்” சசய்யைாம். 
ஆனாலும், நிறுவனத்தாை் முன்னதாக ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டிருந்தாை் தவிர நீங்கே் 
கருத்துவிேக்கத்லதச் ளசர்க்கக் கூடாது. கூடுதை் ளகே்விகே் இருந்தாை், சபருநிறுவன 
விவகாரங்கே் குழுலவத் சதாடர்பு சகாே்ளுங்கே்.

சபொறுப்நபற்று 
ச�ொள்ளுங்�ள்!
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வேங்களின் சதாடர்பு பட்டியை்

உங்களுக்கு கூடுதல் தகேல் வததேப்பட்டொல் அல்லது நநறியில் விேரிக்கப்பட்டுள்ள எந்தநேொரு 
விஷயத்ததப் பை்றியும் வகள்வி வகட்க விரும்பிைொல், வகளுங்கள். உங்களுக்கு பதில் அளிக்க பல்வேறு 
ேளங்கள் இருக்கிை்ைை. கீவழ ஒரு துரித குறிப்பு ேழிகொட்டிதயக் கொணலொம்:

அறிய விரும்பும் தலைப்பு யாலரத் சதாடர்பு சகாே்வது?

ேைது சேறி�்கு இணங்கியிரு�்�ொத  
ஒரு ேடத்மதமயப் பற்றி பு�ொரளி�்�

Ethics ஹாட் லைன் என்பது ஒரு சவளிப்புற மூன்றாம் தரப்பினராை்  
நிர்வகிக்கப்படுகிறது, ஒரு நாலேக்கு  
24 மணிளநரமும் இயக்கப்படுகிறது. விவரங்கே் www.endo.ethicspoint.com 
என்ற இலணயதேத்திை் உே்ேன.

சபருநிறுவன இண�்�த்தன்மை

உங்கே் சபருநிறுவன இணக்கத்தன்லம சதாழிை்வணிக கூட்டாேலர 
நிறுவனத்தின் இண்ட்ராசநட் தேத்திை் அறிந்து சகாே்ேைாம்: at.endo  

 இந்தத் தேத்திை், நிறுவனக் சகாே்லககே் மற்றும் நலடமுலறகலேப் 
பற்றிய தகவை்களும் இருக்கின்றன.

ஒரு வினவலை மின்னஞ்சை் அனுப்ப, இந்த முகவரிலயப் பயன்படுத்தவும்: 
CorporateCompliance&BusinessPractices@endo.com

ெட்டப்பிரிவு

உங்கே் சட்டப்பிரிவு சதாழிை்வணிகக் கூட்டாேலர நிறுவனத்தின் 
இண்ட்ராசநட் தேத்திை் கண்டறியைாம்: at.endo

சாத்தியமான தனியுரிலமக் கசிலவப் பற்றி புகாரளிக்க: 
privacy@endo.com

அரெொங்� விவ�ொரங்�ள்  
ைற்றுை் ெமூ� விவ�ொரங்�ள் external.affairs@endo.com

முதலீட்டொளர் சதொடர்பு�ள் relations.investor@endo.com

ஊட�த் சதொடர்பு ைற்றுை் ெமூ� 
ஊட�ை் media.relations@endo.com

ைனித வளத்துமற human.resources@endo.com

ைருத்துவத் த�வல்�ள்

ஒரு பாதகமான நிகழ்லவத் சதரிவிக்க அை்ைது தரம் சதாடர்பான புகாருக்கு:

அலழக்கவும்: Endo Pharmaceuticals Inc. -ஐத் சதாடர்பு சகாே்ே +1-800-462-3636

அலழக்கவும்: Par Pharmaceuticals -ஐத் சதாடர்பு சகாே்ே +1-800-828-9393 

அலழக்கவும்: Paladin Labs Inc. -ஐத் சதாடர்பு சகாே்ே +1-888-867-7426

அலழக்கவும்: Endo Ventures Limited  -ஐத் சதாடர்பு சகாே்ே +0-800-069-8421

at.endo -இை் இடம்சபற்றுே்ே AE_PC படிவத்லதப் பயன்படுத்தி தகவை்கலேத் 
சதாலைநகை் அனுப்பவும் அை்ைது மின்னஞ்சை் சசய்யவும்
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