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1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੰਦੇਸ 

 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ  Fluidra ਦਾ ਪਧ ਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  1969 ਧਵੱਚ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਸਾਡ ੇਲੋਕ  ਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬ  ਤ  ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਾਰ 

ਅਤੇ ਧਨਰਧਾਧਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰ ੇ  ਨ :ਆਪਣੇ ਸਕੈਟਰ ਧਵੱਚ ਧਵਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ,

ਸਾਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ,ਆਪਣ ੇਸੌਧਦਆਂ ਧਵੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਪਲਾਇਰ ,ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸ ੇਦੇ ਯਗੋ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਇ  ਮ ੱ ਢ ਤੋਂ  ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ  ਨ ਅਤੇ  Zodiac ਦੇ ਨਾਲ ਧਵਲਯ 

 ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ  Fluidra ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰ ੀਆਂ  ਨ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਇ  ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ  ਨ ,ਧਜਸ 

ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਪ ਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਧਵੱਚ ਧਵਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ  ੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਵਧਭੰਨਤਾ ,ਧਜਥ ੇਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ  ਾਂ ,ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਧਨਯਮ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਸੀਂ ਅਧੀਨ  ਾਂ ,ਇ  ਪਧ ਲਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਰ ਰੀ ਬਣਾ ਧਦੰਦ ੇ ਨ ਧਕ ਇ  ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡ ੇਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦ ਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰ, ਜਦੋਂ ਉ  ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਕਰਦੇ  ਨ। 
Fluidra  ੇਠਾਂ ਧਦੱਤੇ  “ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ”ਪਰਤੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤ ੇਧਵਸ਼ਵਾਸ ,ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 

ਸਧਤਕਾਰ ,ਧਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ। 
ਇ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਕਟ (ਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਸਮਝੌਤੇ) ਧਵੱਚ ਧਨਰਧਾਰਤ  10 ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ 

 ੈ। ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ  Fluidra ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨਯਾਮਕ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵਚੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦਾ ,ਮਾਨਕ-ਧਨਰਧਾਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ  ੈ। ਨੈਧਤਕਤਾ 
ਕੋਡ ਧਵੱਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਧਸਧਾਂਤ  Fluidra ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂ ,ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਵੱਚ ਧਵਕਧਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ ,ਇ  ਸਭ 

ਕਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ  ਨ ਧਜਸ ਦਾ ਇ  ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ  ੈ। 
Fluidra ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ  ੈ ਧਕ  ਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪਰਤੀ 

ਵਚਨਬੱਧ ਰਧ ਣਾ। ਜੇ ਤ  ਾਡ ੇਕਈੋ ਪਰਸ਼ਨ ,ਪ ੱ ਛਧਗੱਛਾਂ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਨ ,ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਗ ਪਤ ਚਨੈਲ ਰਾ ੀਂ ਸੰਬੋਧਧਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇ ੋ। ਸਾਰੇ ਖ ਲਾਸ ੇਪ ਰੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਨਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮਲ  ੋਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬ  ਤ ਸਧਤਕਾਰ ਨਾਲ 

ਧਵ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। 

Fluidra ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਸਪਲਾਇਰਾਂ ,ਗਾ ਕਾਂ ,ਧਵਤਰਕਾਂ ਅਤ ੇਫਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਗ ੰ ਜਾਇਸ਼ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ  ੈ। 
ਮੈਂ ,ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਵੱਲੋਂ ,ਸਾਡ ੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਤ  ਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਤ  ਾਡ ੇ

ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾ  ੰ ਦਾ  ਾਂ। 
ਸ਼ ੱ ਭ ਇੱਛਾਵਾਂ 

ਏਲੋ ਪ੍ਲੇਨਸ (Eloi Planes) 
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2. ਉਦੇਸ਼ ਅਿ ੇਕਾਰਜ-ਖੇਿਰ 

 

ਇਸ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਧਤਧਬੰਬ  ੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  Fluidra ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਧਵ ਾਰ ਨ ੰ  
ਸੰਚਾਧਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
ਕੋਡ ,ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ,ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ  Fluidra ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ  ੈ ,ਉ ਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਸੰਦਰਭ ਦ ੇਧਬਨਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜਾਂ 
ਰ ਜਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨ ੰ  ਤੈਅ ਕਰਦਾ  ੈ ,ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ  Fluidra ਦ"ੇਮੈਂਬਰ"ਧਕ ਾ ਧਗਆ  ੈ ,ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇ  ਨੈਧਤਕ 
ਅਤੇ ਧਜੰਮੇਵਾਰ ਧਵ ਾਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ  ੈ। 
ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨਾ ਤਾਂ  ਰੇਕ ਦਸੇ਼ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ,ਨਾਗਧਰਕ ,ਅਪਰਾਧਕ ,ਰ ਜਗਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆ ਂਧਵੱਚ ਲਾਗ  ਧਵਧਾਨ ,ਅਤ ੇਨਾ  ੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਧਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮ ਧ ਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਲਾਗ   ੋ 
ਸਕਦੇ  ਨ ,ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਨਾ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਾ  ੈ। 
ਧਕਸ ੇਵੀ  Fluidra ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਰ ਜਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ,ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਪਰਾਪਤ  ੋਏਗੀ ,ਧਜਸ ਨ ੰ  ਉ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਧਵੱਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਲਨ  ਸਬੰਧੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ  ੈ। ਕਡੋ  ,Fluidra ਦ ੇਇੰਟਰਾਨੈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ 
ਧਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ  ੈ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ,ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 
 ਨ ,ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਨ। 
Fluidra ਆਪਣ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ   ਮਸੇ਼ਾਂ ਉ ਨਾਂ ਦ ੇਤ ਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ 

ਸਲਾ  ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਦੀ  ੈ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਉ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ  ਨ ਧਕ ਕੀ ਉ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ 
ਧਧਰ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ  Fluidra ਧਵਚਲੀਆ ਂ ਕੰਪਨੀਆ ਂਰਾ ੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਧਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਧਤਕ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ 

ਟਕਰਾਅ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। 
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3. ਸਾਡਾ ਤਮਸਨ, ਤਦਰਸਟੀ ਅਿੇ ਮੁਿੱ ਲ 

 

ਸਾਡਾ ਤਮਸਨ ਹੈ ਤਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪ਼੍ੂਰਨ ਪ਼੍ੂਲ ਅਿ ੇਿੰਦਰੁਸਿੀ ਦਾ ਿਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 

ਸਾਡਾ ਸ ਪਨਾ ਇਨੋਵੇਤਟਵ ਅਤ ੇਤਟਕਾਊ ਹੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦ ੇਅਨ ਭਵ ਤਵੁੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤ ੇਤਸਹਤ 

ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੰ  ਬਦਲਦਾ ਹੈ।  

Fluidra ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਹਾਂ ਧਵੱਚ ਤੀਜੀਆ ਂਧਧਰਾਂ ਅਤ ੇਧ ੱਸਦੇਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਪਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦ ਆਰਾ ,ਧਟਕਾਊ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਧਵੱਚ ਆਰਧਥਕ ,ਵਾਤਾਵਰਧਣਕ ਅਤ ੇਸਮਾਧਜਕ ਪਰਗਤੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

ਯੋਗਦਾਨ ਧਵੱਚ  ੌਲੀ- ੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ  ੈ। 

ਇਸ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤ ੇਧਨਰਭਰ ਕਰਦੇ  ਾਂ। 
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4. ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬਿੱ ਧਿਾਵਾਂ 
 

ਸਾਡੇ ਤਸਧਾਂਤ, ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇਤਟਕਾਊ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Fluidra ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ 

ਚੰਗੇ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀਆ ਂਵਚਨਬੁੱ ਧਤਾਵਾਂ ਪਿਤੀਤਬੰਬਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

4.1. ਸਮਾਜ ਅਿ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲ 

Fluidra ਧਜੱਥੇ ਇ  ਕੰਮ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ ਉੱਥ ੇਕੰਮ ਨ ੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ਆਰਾ ਉਸਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਨ ੀਂ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

Fluidra ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਧਵੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧ ਯੋਗ ਲਈ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦੀ  ੈ। 
Fluidra ਮੈਂਬਰ ,ਧਬਨਾਂ ਧਕਸ ੇਅਪਵਾਦ ਦੇ ,ਮਨ ੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇ ਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦ ੇਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਾਬੰਦ  ਨ। 
ਇਸ ਲਈ  ,Fluidra ਇ  ਸ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਦੀ  ੈ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਕਈੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇ ਨਾਂ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ  ੋਣ ,

ਧਜਵੇਂ ਧਕ  ੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਧਗਆ  ੈ ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਇ ਨਾਂ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

 ੈ। 

- ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 

 ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਧਧਕਾਰ  ੈ ਧਕ ਨਸਲ ,ਰੰਗ ,ਧਲੰਗ ,ਭਾਸ਼ਾ ,ਧਰਮ ,ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਜਾਂ  ੋਰ ਰਾਏ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ 

ਉਤਪਤੀ ,ਆਰਧਥਕ ਰ ਤਬਾ ,ਜਨਮ ,ਜਾਂ ਧਕਸ ੇਵੀ  ੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾ  ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲਾ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਧਤਸ਼ਠਾ ਨਾਲ 

ਧਵ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਮਨ ੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮ ੇਦ ੇਆਰਟੀਕਲ  2 ਧਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ  ੈ। 
Fluidra ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾ ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਧਤਕਾਰ 

ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲ  ਨ। 

- ਜਬਰਦਸਿੀ ਮਜਦ਼ੂਰੀ ਦਾ ਖਾਿਮਾ 

 ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਅਧਧਕਾਰ  ੈ ਧਕ ਉ  ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ , ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ 

ਅਨ ਸਾਰ ,ਧਬਨਾਂ ਧਕਸ ੇਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਕਰੇ। 
Fluidra  ਰ ਧਕਸਮ ਦੀ ਗ ਲਾਮੀ ਦੇ ਧਵਰ ੱ ਧ  ੈ ,ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜਦ ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਦੇ ਧਵਰ ੱ ਧ  ੈ ,ਧਜਵੇਂ 

ਧਕ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਧੀ ਦ  (4) ਚੌਥ ੇਧਸਧਾਂਤ ਧਵੱਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ  ੈ। 
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- ਬਾਲ ਮਜਦ਼ੂਰੀ ਦਾ ਖਾਿਮਾ 

ਇਸ ਦੀ ਧਕਸ ੇਵੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ ਦੀ ਅਧਜ ੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਧਕ ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ ਦ ੇਮਾੜ੍ੇ 
ਢੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ILO (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦ ੇਸਮਝੌਧਤਆਂ ਅਤ ੇਧਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ  ੈ ,ਲਈ ਆਧਗਆ ਨਾ 

ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ੈ। 

4.2. Fluidra ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਲ 

ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ਼ਿਾਂ ਤਵਚਲੇ ਮੌਜ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹਨ ਤਜਸ 

ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਤਤਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਤਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। Fluidra ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਿ ੇਤਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ: 

- ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਧ ਲਾਂ  ,Fluidra ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਨਿੱਜੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਦੀ  ੈ ,ਅਤੇ  ਰ ਧਕਸ ੇ

ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਧਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ,ਕੰਮ ਦਾ ਉ  ਮਾ ੌਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ 
ਮ ਕਤ  ੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਧਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਧ ਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਦਾ ਇ  ਫਰਜ ਬਣਦਾ  ੈ ਧਕ ਉ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅ  ਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾ  ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਦ ਧਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। 

- ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਅਿ ੇਤਬਨਾਂ-ਪ੍ਿੱ ਖਪ੍ਾਿ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ 

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਤ ੇਅਧਾਰਤ  ੈ ,ਸੰਸਥਾ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ,ਦਵੋਾਂ  ਾਲਤਾਂ ਧਵਚ। 
Fluidra ਧਵਖੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਬੰਧ ,ਆਪਸੀ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ  ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ  ਨ। ਇਸ ਲਈ ,ਉਮਰ ,ਰਾਜਨੀਧਤਕ 

ਧਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ,ਧਰਮ ਜਾਂ  ੋਰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ,ਜਾਤੀ ਮ ਲ ,ਜਾਤ ਜਾਂ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ,ਭਾਸ਼ਾ ,ਧਲੰਗ ,ਧਜਨਸੀ ਰ ਝਾਨ ,ਪਧਰਵਾਰਕ ਰ ਤਬਾ ,ਧਬਮਾਰੀ 
ਜਾਂ ਅਪਾ ਜਤਾ ਜਾਂ  Fluidra ਧਵੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਤੀਧਨਧੀ  ੋਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਨ ਮਾਇੰਦਾ  ੋਣ ,ਜਾਂ ਦ ਜ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ  ੋਣ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ  ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਵਤਕਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ  ੈ। 

- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਰਿੱ ਕੀ ਅਿ ੇਤਵਕਾਸ 

Fluidra ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆਂ ਧਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ  ਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇ

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਕ ੇ,ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ  ੈ ਤਾਂ ਧਕ ਉ  ਆਪਣ ੇਮਨ ੱ ਖੀ 
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ। 
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Fluidra ਆਪਣ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਧਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧਗਆਨ 

ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ,  ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਧਵਕਾਸ ,ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ 

ਧਸਖਲਾਈ ਧਵੱਚ ਧ ੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ ਧਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ  ੈ। 

 

- ਗੋਪ੍ਨੀਯਿਾ ਅਿ ੇਤਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ 

Fluidra ਉਨਹ ਾਂ ਤਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਤਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗ  ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਆਪਣ ੇ

ਤਵਹਾਰ ਸਮੇਂ, ਆਪਣਾ ਤਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਜਦੋਂ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ Fluidra ਨਾਲ ਸਬੰਤਧਤ ਤੀਜੀ ਤਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਤਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਤਹਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਤਧਤ ਤਧਰ ਨ ੰ  ਪਿੋਸੈਤਸੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਉਦ਼ੇਿ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੁੱ ਚ ਤਨਿੱਜੀ 

ਡੇਟਾ ਸ ਰੁੱ ਤਿਆ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

- ਸਿੱ ਚਾਈ, ਗੁਪ੍ਿਿਾ ਅਿ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਕਰਨਾ  

Fluidra ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ ਪਤਤਾ ਅਤ ੇਸੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ,ਜੋ ਧਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਧਜੰਮੇਵਾਰੀ  ੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇ ਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਗ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਧਜਤ  ੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ,ਸ ਰੱਧਖਆ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰੱਧਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਗ ਪਤਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਨ ਸਾਰ ਢ ੱ ਕਵੇਂ  ਨ ,ਅਤ ੇ

Fluidra ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਕਸ ੇਵੀ 
ਬਾ ਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ,ਇਸ ਦੀ ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ  ,ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਡਟੇਾ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਂ 
ਦ ਰਘਟਨਾਪ ਰਨ ਨਸ਼ਟ  ੋਣ ਤੋਂ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਸ ਰੱਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਧਪਤ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਜੰਮਵੇਾਰ   ੰ ਦੇ  ਨ। 
Fluidra ਦੀ ਆਰਧਥਕ ਅਤ ੇ ਧਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  – ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਇਸ ਦੇ ਧਵੱਤੀ ਧਬਆਨ  – ਇਸ ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਧਥਤੀ ,ਧਵੱਤ ਅਤੇ 
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦ ੇਸ ੀ ਅਤ ੇਭਰੋਸਯੇਗੋ ਪਰਤੀਧਬੰਬ  ੋਣੇ ਚਾ ੀਦ ੇ ਨ। 
Fluidra ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧਵੱਚ ਗ ਪਤਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ,ਉਨਹ ਾਂ  ਾਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਖ ਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ   ੰ ਦੀ ,ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਜਾਂ 

ਪਰਬੰਧਕੀ   ਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ ,ਜਾਂ ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਸਬੰਧਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਜ ੇ ਖ ਲਾਸੇ ਲਈ ਸਧ ਮਤੀ ਧਦੱਤੀ  ੈ। 

- ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ, ਅਿ ੇਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (04/05/2022)  

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

Fluidra ਨੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ,ਧਕੱਤਾਮ ਖੀ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਕੰਮ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸ ਰੱਧਖਆ ਸਬੰਧੀ ਬ ਧਨਆਦੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਧਦੱਤੀ  ੈ। 
ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ,ਧਸ ਤ ਅਤ ੇਸ ਰੱਧਖਆ ਬਾਰ ੇਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ  ੈ ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ,ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਧਵਤ ਧਕੱਤਾਮ ਖੀ ਖਤਧਰਆ ਂਬਾਰ ੇਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ 
ਕੇਂਦਰਤ  ੈ। 
Fluidra ਦ ੇਪਧਰਸਰ ਧਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੱਚ ਧਕੱਤਾਮ ਖੀ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਜਰ ਰੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰ ਰੀ  ੈ ਧਜੱਥੇ  Fluidra ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ੈ। 
Fluidra ਦ ਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸ ਰੱਧਖਆ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਲਈ 

Fluidra ਦ ਆਰਾ ਦੱਸ ੇਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨਿੱਜੀ ਤੌਰ  ' ਤ ੇਧਜੰਮੇਵਾਰ ਮੰਧਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਅਧਜ ੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧਸ ਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ  ੈ, ਉ  ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਧਟਆ ਂਦੌਰਾਨ, 

ਨਾਲ  ੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਵਾ ਨਾਂ ਧਵੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਧਜਤ  ੈ।  ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਧਲਆਉਣੀ ਜਾਂ 
ਕੰਮਕਾਰੀ ਘੰਧਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਾਲ  ੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਾ ਨ ਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਅਧੀਨ  ੋਣਾ ਪਰਤੀਬੰਧਤ 

 ੈ,  ਇਸ ਧਵੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਧਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਧਵਚ ਅਲਕੋ ਲ ਦੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਧਜੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਸ਼ਾਮਲ  ੈ, ਧਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਕੋ ਲ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਆਧਗਆ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  Fluidra ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਸ ਤ ਅਤ ੇਸ ਰੱਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਧਕਸ ੇਵੀ 
ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਉ  ਧਕਸ ੇਵੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਸਥਾਪਤ ਅਰਗੋਨੋਧਮਕ ਧਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੰ   ਟਾ ਨ ੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 

ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 

ਧਕਸ ੇਵੀ ਗਤੀਧਵਧੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਯੰਤਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਧਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਧਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਪ ਰਧਜਆਂ ਦੇ ਜਧ ਰੀਲੇਪਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਕਸ ੇ ੋਰ ਖਤਰ ੇਦ ੇਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ 

ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧਵੱਚ  ,Fluidra ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ ਸ ਰੱਧਖਆ ਦੀਆਂ ਉ  ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਨ ੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ ,ਸਮ  ਕ ਸੌਦਬੇਾਜੀ ਦੇ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਜਾਂ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਦੇ ਤਧ ਤ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇ

ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ ,ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਦੀਆ ਂ ਨ ਜਾਂ ਪਰਧਤਬੰਧ ਲਗਾਉਂਦੀਆ ਂ ਨ ,ਅਤ ੇਇ  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 

ਮਜਦ ਰ ਸਬੰਧੀ ,ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਸ ਰੱਧਖਆ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗ    ੰ ਦ ੇ ਨ। 

ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਵਚ ,ਇੱਕ ਧਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 

ਧਦੰਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਗ ੰ ਮਰਾ ਕ ਨ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (04/05/2022)  

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

- ਸੰਗਠਨ ਅਿ ੇਸਮ਼ੂਤਹਕ ਸੌਦਬੇਾਜੀ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ 

ਧਵਚਾਰ ,ਪਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ  ,Fluidra ਧਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਧਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ  ੈ ,ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨ ਸਾਰ ਡਰਾਉਣ ,ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ 
ਡਰ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸ ੇਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨ ਧਵੱਚ ਧ ੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ੈ ,ਅਤ ੇਨਾਲ  ੀ ਖਾਸ ਟੀਧਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਮ ਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਧਵੱਚ ਧ ੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ,ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ  ੈ ਜੋ  ਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਧਵੱਚ 

ਲਾਗ   ੋ ਸਕਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਧ ੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ  Fluidra ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੈ। 

 

- Fluidra ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਤਚਿ ਵਰਿੋਂ 

Fluidra ਆਪਣ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ,ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਧਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਧਨਭਾਉਣ ਲਈ ਜਰ ਰਤ   ੰ ਦੀ  ੈ।  ਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ ,ਇ  ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਧਰ ਾ  ੈ ਧਕ ਇ  ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਰ 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਧਚਤ ਨ ੀਂ  ੈ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਜ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਧ ਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਗਆ ਮੰਗੀ ਨ ੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਧਨਯਮ ਦ ੇਉਲਟ 

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ  ੋਏ। 
 ੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਧਵਚ  ,Fluidra ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਾਨੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਅਨ ਸਾਰ  ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 
Fluidra ਨੇ  ICTs ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ੈ ,

ਧਜਵੇਂ ਧਕ: 

• ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ,ਗਾ ਕਾਂ ,ਜਾਂ ਧਕਸ ੇ  ੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ 
ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਪ  ੰ ਚ; 

• ਕੰਧਪਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜੋ ਧਕ ਭੌਧਤਕ ਜਾਂ ਅਭੌਧਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪ  ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ  ਨ; 

• ਆਨਲਾਈਨ ਘ ਟਾਧਲਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਧਫਧਸੰ਼ਗ ਅਤੇ ਫਾਰਧਮੰਗ ਸਮੇਤ); 

• ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾ ੀਂ ਅਫਵਾ ਾਂ ,ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪਰਸਾਰ; 

• ਗ ੰ ਮਰਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ਼ਧਤ ਾਰ ਮ ਧ ੰਮਾਂ ਜਾਂ ਧਵਧਗਆਪਨ ਚਲਾਉਣੇ; 

• ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਧਸਆਂ ਦੀ ਬੌਧਧਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਧਗਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤ ੇਉਦਯੋਧਗਕ ਜਾਸ ਸੀ; 

• ਅਤ ੇਇੰਟਰਨੈਟ ਤ ੇਵਪਾਰ ਦੇ ਭਤੇਾਂ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰਨਾ। 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (04/05/2022)  

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

Fluidra ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਜੋ  Fluidra ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੰਦਾ 

 ੈ।  

- ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਿਾ ਅਿ ੇਮਨੀ ਲਾਂਡਤਰੰਗ) ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ੈਸੇ (ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਧਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤ ੇਧਵੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜ ੇਧਧਰ ਦ ੇਅਧਧਕਾਰਾਂ ਧਵਰ ੱ ਧ ਧਕਸ ੇਵੀ  ੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਰ ਰੀ  ੈ। 
Fluidra ਮੈਂਬਰ ਇ  ਵਚਨ ਧਦੰਦੇ  ਨ ਧਕ  Fluidra ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਦਾਇਰ ੇਤੋਂ ਬਾ ਰ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ,ਸੰਸਥਾਵਾਂ ,
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸ ੇਵੀ ਧਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਧ ਯੋਗ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ  Fluidra ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਧਕਸ ੇਵੀ  Fluidra ਮੈਂਬਰ ਦ ਆਰਾ ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਨਕਦ ਤੋ ਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਨ। 
ਨਾ ਤਾਂ  Fluidra ਅਤੇ ਨਾ  ੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰਗ  (  ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸ ੇ)ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੀਆ ਂ

ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ  ੈ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ।  Fluidra ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਲਾਗ  ਮਨੀ 
ਲਾਂਡਧਰੰਗ  (  ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸ ੇ )ਧਵਰ ੱ ਧ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰਗ  (  ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸ ੇ )ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਧਵੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣ ਲਈ ਧਜੰਮੇਵਾਰ ਅਧਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਧ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। 
Fluidra ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਧਕਸ ੇਵੀ ਗਾ ਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਰ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ 
 ੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰਗ  (  ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ )ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ  Fluidra ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ  ੈ। 
ਧਜੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ  ੋਵੇ  ,Fluidra ਦ ਆਰਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। ਧਕਸ ੇਵੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 
ਧਵਸਧਤਰਤ ਧਰਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰੱਖਣ ੇਚਾ ੀਦੇ  ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਧਵੱਚ ,ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ,ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ,
ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਧਬਓਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜਰ ਰੀ  ਨ। 
ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ,ਉ  ਧਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧਧਤ ਚਲਾਨ ਤੇ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦ ੇ ਨ ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ ਜਾਂ ਉਗਰਾ ੀ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ। 
ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਕਸ ੇਵੀ ਸੱ਼ਕੀ ਸਧਥਤੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤ ਰੰਤ ਧਕਸ ੇਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਕਲੋ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ 

ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਸ ਧਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ  ੈ। 

- ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਯਤੋਗਿਾ ਦੇ ਤਨਯਮ 

Fluidra ਤਨਰਪੁੱਿ ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਤਕਆਂ ਦ ੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਪਿਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਤਹੁੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਇੁੱਕ ਅਣਉਤਚਤ 

ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲਾਭ, ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਵਚ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਤਕਸ ੇਵੀ ਸੌਦੇ ਨ ੰ  ਰੁੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਉਨਹ ਾਂ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਮਝੌਤਤਆ ਂਤਵੁੱ ਚ ਤਹੁੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਤਿਆ ਂਤਵੁੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਅਨੈਤਤਕ ਮੰਤਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: 

• ਦ ਜ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁੱ ਕ ਅਣਅਤਧਕਾਰਤ ਪਹ ੰਚ; 

• ਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਸ ਸੀ; 

• ਵਪਾਰ ਦ ੇਭੇਤਾਂ ਦਾ ਿ ਲਾਸਾ; 

• ਤਕਸ ੇਵੀ ਤਕਸਮ ਦ ੇਲੈਣਦਣੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦੌੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; 

• ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆ ਂਸਤਿਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਝ ਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ; 

• ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ ਚੀਬੁੱ ਧ ਼ਿੇਅਰ ਕੀਮਤ ਤ ੇਕੀਮਤ ਤਨਰਧਾਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ; 

• ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਿਰੀਦ ਪਿਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਦਿਲ। 

Fluidra ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਕਸ ੇਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਧਨਰਪੱਖ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ  ੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਪਰਤੀਯੋਧਗਤਾ ਧਵਰੋਧੀ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਰ ੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
ਜੇ ਇਸ ਧਵੱਚ ਕਈੋ ਸੰ਼ਕਾਵਾਂ  ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ  ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧਕਸ ੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮਟੇੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

- ਪ੍ਾਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਤਨਯਮ 

Fluidra ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ,ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਧਨਰਯਾਤ ਧਨਯੰਤਰਣ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ ਧਜਥੇ ਇ  ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
 ੈ। 
ਇਸ ਨਤੀਜ ੇਲਈ  ,Fluidra , ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਅਤ ੇਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ,ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਦ ਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਤੇ ਲਾਗ  ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ  ੈ। 

- ਤਭਰਸਟਾਚਾਰ ਤਵਰੋਧੀ ਅਿ ੇਤਰਸਵਿਖੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਨਯਮ 

Fluidra ਆਪਣ ੇਸਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੇ਼ਿ-ਤਵਦੇ਼ਿ ਦਵੋਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਪਾਰਦਰਤਿਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਤਕਆ ਂ

ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀਆਂ (ਤਬਡਜ਼) ਤਵੁੱ ਚ 

ਗੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦ ੇਉਦੇ਼ਿ ਨਾਲ ਤਕਸ ੇਵੀ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਦੌੇ ਨ ੰ  ਰੁੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਿੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇੁੱਕ ਤਭਿ਼ਿਟਾਚਾਰ 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (04/05/2022)  

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਤਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੈਤਤਕਤਾ ਦ ੇਤਨਯਮਾਂ ਦ ੇਤਸਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਤਰਤ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ Fluidra ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਤਵਚ, ਜਨਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਰ਼ਿਵਤ 

ਦੇਣ ਲਈ, ਤਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਤਸੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੌਹਤਫ਼ਆਂ, ਭ ਗਤਾਨਾਂ, ਕਤਮ਼ਿਨਾਂ, ਪੁੱਿਪਾਤ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਜੋ ਅਤਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਤਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦ ਰ ਪ ਤਵੁੱ ਚ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਤਕਸ ੇਹੋਰ ਰ ਪ ਤਵੁੱ ਚ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਸ ੇਤੀਜੀ ਤਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਕਸ ੇਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਿਕਿਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕ ੇਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ Fluidra ਮੈਂਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਤਵੁੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤਧਰਾਂ) ਹੋਰਾਂ ਤਵਚ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਗਾਹਕ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ) ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤਵਹਾਰ, ਲਾਭ, ਕਰਜੇ਼, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਤਰ਼ਿਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸ ਰੁੱ ਤਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ, ਤੌਹਫੇ ਦਣੇ ਅਤੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹੇਠ ਤਲਿੀਆ ਂ

ਤਤੰਨ ਼ਿਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

a. ਉ  ਬ  ਤ ਘੱਟ ਧਵੱਤੀ ਮ ੱ ਲ ਦੇ   ੰ ਦੇ  ਨ; 

b. ਉ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਵੱਚ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਦ ੇਪਰਚਧਲਤ ਧਚੰਨਹ   ਨ; 

c. ਉ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਵਰਧਜਤ ਨ ੀਂ  ਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਭਆਸ  ਨ; 

ਧਕਸ ੇਵੀ ਮੌਕ ੇਤ ੇ,ਉਪ ਾਰ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧ ਲਾਂ , ੇਠਾਂ ਧਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੱ ਛਣੇ ਮ ੱਤਵਪ ਰਨ   ੰ ਦੇ 
 ਨ: 

• ਕੀ ਮੈਂ Fluidra ਅਤ ੇਤਨਯਤ ਪਿਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ? 

• ਕੀ ਰਕਮ ਉਤਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰ ੇਤਵੁੱ ਚ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਆਮ ਮੰਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

• ਜੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤਵੁੱ ਚ ਪਿਕਾ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਨੈ ੰ  ਜਾਂ Fluidra ਨ ੰ  ਸੰਕਟ ਤਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ? 

ਜੇ ਇਸ ਧਵੱਚ ਕਈੋ ਸੰ਼ਕਾਵਾਂ  ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ  ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧਕਸ ੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮਟੇੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ।  

- ਤਹਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤਨਯਮ 

Fluidra ਇ  ਸ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਧਕ ਉ  ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਾ  ੋਣ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਧਦਆ ਂਧਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦ ੇਧਵਰ ੱ ਧ ਜਾਂਦੇ  ਨ। 
ਧ ੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਨ ੰ  ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਕਈੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ  ,Fluidra ਧਵੱਚ 

ਧਕਸ ੇਵੀ ਕੰਪਨੀ ਧਵੱਚਲੇ ਧਕਸ ੇਧਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਧਰ ਦ ੇਧਨਿੱਜੀ ਧ ੱਤਾਂ ,ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ 

 ੋ ਸਕਦਾ  ੈ ,ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਧਵਤ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। 
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ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (04/05/2022)  

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

 ਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਧਕ ਉ  ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਧਨਰਣੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਜ ੀਆ ਂਸਧਥਤੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਜੋ ਇੱਕ 

ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਧਵਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂ ਨ ,ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ  Fluidra ਧਵੱਚ  ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸ ੇਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ ਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨ ੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪ  ੰਚਾਉਂਦੀਆਂ  ਨ। 
ਜੇ ਇਸ ਧਵੱਚ ਕਈੋ ਸੰ਼ਕਾਵਾਂ  ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ  ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧਕਸ ੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮਟੇੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

- ਬੌਤਧਕ ਅਿ ੇਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਤਨਯਮ 

Fluidra ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਅਪਿਤੁੱ ਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਬਿਾਂਡ, ਪੇਟੈਂਟਸ, ਉਦਯੋਤਗਕ ਤਡਜ਼ਾਈਨ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਤਗਕ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰੁੱ ਤਿਅਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਉਤ਼ਿਾਤਹਤ 

ਕਰਨ ਤੇ ਰੁੱਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਤਧਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਤਗਕ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 

ਕਰਨ ਤ ੇਰੁੱਿਦੀ ਹੈ। 

Fluidra ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਤਗਕ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, Fluidra ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤਭਆਸਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 

ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਤਧਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਹੋਵ,ੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ-ਤਧਰ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸ ੇਵੀ ਸੰਭਾਤਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, Fluidra ਨੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅੰਦਰ ਨੀ 
ਪਿਤਕਤਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਰਭਾਤਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ ੇਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਼ਿ ਰ ਆਤ ਤਜਸਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੀ Fluidra 

ਤਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਤਧਕਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਿਗੀ ਤਲਿਤੀ ਸਤਹਮਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਤਰਭਾਤ਼ਿਤ ਼ਿਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਧਕਾਰਤ 

ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਤਹਮਤੀ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀ ਪਿਤੁੱ ਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ ਰੇ ਜਾਂ ਅੰ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਮ ੜ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਜਹੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੰਤਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰੁੱ ਤਿਅਤ ਟਿਡੇਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟਸ, ਉਦਯੋਤਗਕ ਤਡਜ਼ਾਈਨ, ਡਮੋੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਿਤੁੱ ਿ 

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮਾਨ ਸ ਰੁੱ ਤਿਆ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

4.3. ਸਾਡੇ ਤਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲ 

 ਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧਮਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ  ੋਣਾ  ੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਇ  ਬ  ਤ ਮ ੱਤਵਪ ਰਨ  ੈ ਧਕ ਤੀਜੀਆਂ 
ਧਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ  ੋਣ। 
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ,Fluidra ਮੰਗ ਕਰਦੀ  ੈ ਧਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਧ ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਤੀ 
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਸਧਤਕਾਰਪ ਰਵਕ ਧਵ ਾਰ ਧਦਖਾਉਣ ਜੋ  Fluidra ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦ ੇਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ ਨ। 

- ਸੇਅਰ ਧਾਰਕ Fluidra ਦ ੇਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਤੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਆਉਣ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਪੇ਼ਿਵੇਰ ਸੰਬੰਧ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਹੈ। 

- ਉਪ੍ਭੋਗਿਾ Fluidra ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ (raison d’être) ਹਨ, ਇਸ ੇਕਰਕ ੇਇਹ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਉੱਤਮ ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ। Fluidra ਇਸ 

ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸਤਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤਵਹਾਰ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਤਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੁੱਲ ਉਤਚਤ 

ਤਧਆਨ ਦਣੇ। Fluidra ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੇਿਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਿੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

- ਸਪ੍ਲਾਇਰ Fluidra ਲਈ ਬਹ ਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚ 

ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ, ਸਿਾਈ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 

ਤਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਤਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਵ਼ਿਵਾਸ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

- ਸਰਕਾਰੀ ਤਵਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇੁੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਤਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਤਲਆ ਂਬਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਤਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਤਸੁੱ ਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਭਾਤਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਸਾਡ ੇਪ੍ਰਿੀਯੋਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਮ ੁੱ ਲ ਪਿਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਨਰਪੁੱਿ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਨਰਪੁੱਿ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਸਧਾਂਤ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੰ  Fluidra 

ਦੀ ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਤਨਯੰਤਤਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ 

ਅਤ ੇਤਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ਼ਿਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

Fluidra ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤਰੌ ਤ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ,ਅਣਉਧਚਤ ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਧਨਯਮ ਅਤ ੇਖਪਤਕਾਰਾਂ 

ਦੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਲਾਗ  ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 
 

4.4. ਵਾਿਾਵਰਣ ਵਿੱ ਲ 
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

Fluidra ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਲਨ ਦੇ ਸਧਤਕਾਰ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇ  ਉ ਨਾਂ 
ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਤਸਾਧ ਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਦੀਆ ਂ ਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ  ,Fluidra ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਧਦਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਜਾਗਰ ਕ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ 
 ੈ ,ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
ਆਪਣੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਧਵਚ  ,Fluidra ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਸਧਤਕਾਰ ,ਧਜੰਨਾ ਸੰਭਵ  ੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 

ਤਰਕਸੰਗਤ ਖਪਤ ,ਧਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਨ ੰ  ਧਧਆਨ ਧਵੱਚ ਰੱਖਦੀ  ੈ। 

- ਸਾਫ ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 

Fluidra ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨ ਕ ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ ,

ਇ  ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਂਜਰ ਰਤਾਂ ,ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਧਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ,ਧਵਵ ਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦ ੇਅਧੀਨ  ੈ। 

- ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਤਟਕਾਊ ਵਰਿੋਂ ਅਿ ੇਪ੍ਰਬੰਧ 

Fluidra ਕੱਚ ੇਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕ ਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨਕਾਸ ,ਧਰਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਧ ੰਦ-ਖ ੰ  ਦ ਦ ੇਸ ੀ ਪਰਬੰਧ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ੈ। 

ਪਾਣੀ  Fluidra ਦੀ  ੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ  ੈ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ,ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਰ ਪ ਧਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨ ੀਂ  ੋਵਾਂਗੇ ,ਅਤੇ ,ਇਸ 

ਲਈ ,ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ  ੈ ਧਕ ਉ  ਇੱਕ ਧਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਧਟਕਾਊ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। 

- ਕੁਦਰਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਿੁਲਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਤੋਂ ਬਾ ਰ ,ਧਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਕਾਸ ਜਾਂ ਕ ੜ੍ ੇਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ,ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਨਸ਼ਕਰਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ,ਧਰਤੀ ,ਧਰਤੀ  ੇਠ ਧਮੱਟੀ ,ਪਾਣੀ ,ਧਰਤੀ  ੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮ ੰ ਦਰ ਨ ੰ  
ਨ ਕਸਾਨ ਪ  ੰ ਚਾ ਸਕਦ ੇ ਨ ,ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਧਕਸ ੇਵੀ  ਾਲਾਤ ਧਵੱਚ ਅਧਜ ੀਆਂ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਰੱਖਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਧਕਸ ੇਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾ ੀਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ ਸ ਧਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
 

4.5. ਕਾਨ਼ੂੰ ਨੀ ਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਲਈ 
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

Fluidra ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ,ਧਨਯਮਾਂ ,ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ,ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮ ੱਤਤਾ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਦੀ  ੈ ਧਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ  ( ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਂ ਬਾ ਰੀ ) ੈ ਅਤੇ ਇ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ  ੈ।  Fluidra ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਨ  ( ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਜ ੜ੍ ੇਮਜਦ ਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ,ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਧਥਕ ਅਤੇ ਧਵੱਤੀ ਮਾਮਧਲਆਂ ਤ ੇਅਸਰ 

ਪਾਉਂਦ ੇ ਨ ,)ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਲਾਗ   ੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧਕੀ ਧਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ  ਨ। 
Fluidra ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ,ਸਮਾਜਕ ,ਸਧਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਕਰਤ-ਸਬੰਧਧਤ ਮਾਮਧਲਆਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਦੇ ਇਕ ੋਮਕਸਦ ਲਈ ਤੀਜ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੱਚ ਉਦਯਧੋਗਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗ ੇਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

5. ਨੈਤਿਕਿਾ ਕਮੇਟੀ ਅਿ ੇਗੁਪ੍ਿ ਚੈਨਲ 

 

ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ  ੈ ਧਕ ਉ  ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰ਼ਕਾ ਬਾਰ ੇਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਸ ਧਚਤ ਕਰਨ ਧਜਸ ਧਵੱਚ 

ਨੈਧਤਕਤਾ ਦ ੇਧਨਯਮਾਂ ,ਲਾਗ  ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ,ਅਤ ੇਧਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਧਵਤ ਮ ੱਤਵਪ ਰਨ ਬੇਧਨਯਮੀਆਂ ,

ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ  Fluidra ਧਵੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕੋਈ ਧਵੱਤੀ ਜਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਬੇਧਨਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। 

"ਪ ੱ ਛ-ਧਗੱਛ "ਦਾ ਅਰਥ  ੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਧਵੱਚ ਧਕਸ ੇਪਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ ( :i ) ਇਸ ਦੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਭਾਗ ਧਵੱਚ ਨੈਧਤਕਤਾ 
ਕੋਡ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ  ;)ii( Fluidra ਦ ੇਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ;ਅਤੇ  (iii ) ਇਸ ਧਵਧੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਧਵਤ 

ਧਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਵਆਧਖਆ ਬਾਰੇ ਸੰ਼ਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ  ੈ ਜਾਂ ਇਸ 

ਦੇ  ੱਲ ਲਈ ਨੈਧਤਕ ਦ ਧਚੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ  ੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ" ,ਧਸ਼ਕਾਇਤ "ਦਾ ਅਰਥ ਧਕਸ ੇਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਜੋ ਕਧਥਤ ਤਰੌ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਂ ਬਾ ਰੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦ ੇਉਲਟ  ੈ ਧਜਸ ਦਾ ਇ   ਵਾਲਾ ਧਦੰਦੀ  ੈ ,ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਨੈਧਤਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਕਸ ੇ ੋਰ 

ਧਨਯਮ ਧਜਸ ਅਨ ਸਾਰ  Fluidra ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ,ਦੇ ਉਲਟ  ੈ। 

ਜੇ ਤ  ਾਨ ੰ  ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍  ੈ ਜਾਂ ਧਕਸ ੇਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾ  ੰ ਦ ੇ ੋ: 

• ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ੋ। ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ,ਉ  ਸ਼ਾਇਦ 

ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ  ੋਣ ,ਅਤ ੇਤ  ਾਨ ੰ  ਇ  ਦੱਸ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ  ੋਣ ਧਕ ਅੱਗੇ ਧਕਵੇਂ ਵਧਣਾ  ੈ। 

• ਜੇ ਤ  ਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨ ੀਂ  ੈ ,ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਧਸੱਧੇ ਤੌਰ  ' ਤੇ 
ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਧਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ੋ ,ਜਾਂ 

• Fluidra ਦੇ ਗ ਪਤ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਗ ਪਤ ਚਨੈਲ ਤੇ ਧਵਸਲਬਲੋਇੰਗ  ( ਮ ਖਧਬਰੀ ਵਾਲਾ )ਚਨੈਲ  ੇਠ ਧਦੱਤੇ ਅਨ ਸਾਰ  ਨ: 

 

ਤਵਸਲਬਲੋਇੰਗ (ਮਖੁਤਬਰੀ ਵਾਲਾ) ਚੈਨਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ 

Fluidra ਕਾਰਪ੍ੋਰਟੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://www.fluidra.com/abo

ut-fluidra/ethics 

"ਫਲ ਡਰਾ/ਨੈਤਤਕਤਾ ਬਾਰ"ੇ ਜਾਂ "ਸੰਪਰਕ" ਭਾਗਾਂ ਤਵੁੱ ਚ 

ਫਾਰਮ ਤੁੱ ਕ ਤਸੁੱ ਧੀ ਪਹ ੰਚ 

MyFluidra ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਫਾਰਮ ਤੁੱ ਕ ਤਸੁੱ ਧੀ ਪਹ ੰਚ 

ਈਮੇਲ ethics@fluidra.com 

 

ਗ ਪਤ ਚਨੈਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ  ੈ ,ਧਜਸ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਅਧਜ ੇ ਮਾਮਧਲਆ ਂਬਾਰ ੇਕੀਤੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

Fluidra ਧਵੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣਾ  ੈ। 
ਗ ਪਤ ਚਨੈਲ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਖ ਲਾਸੇ ਸਾਰੇ  Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਪਤੇ ਤ ੇਈਮਲੇ ਭਜੇ ਕੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾ ੀਦੇ  ਨ। ਕ ਝ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ,ਖ ਲਾਸ ੇਗ ਮਨਾਮ ਤੌਰ  ' ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
 ਨ ਜੇ ਸਮਰਥਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ  ਨ ਅਤ ੇਉ  ਗੰਭੀਰ ਜ ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ  ਨ। 
ਗ ਪਤ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਕਸ ੇਵੀ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਗ ਪਤਤਾ ਦੀ ਧਜੰਮਵੇਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ ,ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਦ ੇ ਨ ,ਧਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ ਰੱਧਖਆ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ ਪਤਤਾ ਇਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੀਆਂ 
ਸ ਰੱਧਖਆਵਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇੱਕ  ੈ। 
Fluidra ਧਕਸ ੇਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਧਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੰ  ਸ ਧਚਤ ਕਰਦਾ  ੈ ,ਦੇ ਧਵਰ ੱ ਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨ ੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਖ ਲਾਸ ੇਧਵੱਚ ਸ ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਧਵਵਸਥਾ   ੰ ਦੀ  ੈ। ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਧਕਸ ੇਵੀ ਖ ਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ। 
ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮਟੇੀ ਗ ਪਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾ ੀਂ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਕਸ ੇਵੀ ਧਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣ ਲਈ 

ਧਜੰਮੇਵਾਰ  ੋਵੇਗੀ। ਧਕਸ ੇਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗ ਪਤ ਚਨੈਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨ ੰ  ਧਕਸ ੇਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਕੋਲ 

ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ  ੈ। 
ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮਟੇੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ,ਅੰਦਰ ਨੀ ਆਧਡਟ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਧਵਭਾਗਾਂ ਦ ੇਮ ਖੀਆ ਂਨਾਲ ਬਣੀ  ੈ ,ਇ  ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇ ੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ  ੈ। 
ਇ  ਕਮੇਟੀ ਆਧਡਟ ਕਮਟੇੀ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ  Fluidra ਦ ੇਧਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨ ੰ  ਬਾਕਾਇਦਾ 

ਧਰਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ। 

mailto:ethics@fluidra.com
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਤਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ 

ਨੈਤਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਸਧਾਂਤ ਹੇਠਾਂ ਤਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

• ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਗ ਪਤਤਾ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆ ਂਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣ ੋਂਦ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਧਕਸ ੇਵੀ ਕਧਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਧਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਧਕ ਧਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ ੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

• ਬੇਗ ਨਾ ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤ ੇਕਧਥਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। 
• ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਸਖਤ ਰ ਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ,ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਧਨਆਂਪ ਰਨ  ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 

 

6. ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਅਿ ੇਤਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

 

ਕਾਨ ੰ ਨ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਧਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ  ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ   ੰ ਦਾ  ੈ ਧਜਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗ   ੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਵੀ  Fluidra ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਧਨਯਮਾਂ ,ਜਾਂ ਲਾਗ  ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ  ੋਵੇਗੀ ,ਧਜਸਦੇ ਅਸਫਲ 

ਰਧ ਣ ਤੇ ,ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਧਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਅਧਜ ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ 
ਧਕਸ ੇਧਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਧਕਸ ੇਜਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ  ੋਰ ਧਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਤੇ ਅਧਾਰਤ  ੋਣਗੀਆਂ ਧਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਧਤਕ 

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਕਾਸ਼ ਧਵੱਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ  ੈ। 
 

7. ਅਪ੍ਡਟੇ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ 

 

ਇਸ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ  Fluidra ਧਵੱਚ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰ ਦ ੇਆਦਰਸ਼ ਨ ੰ  
ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਵਚਾਰੇ ਗਏ ਸ ਧਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਆਧਡਟ ਕਮਟੇੀ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ,ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਡੋ ਦੀ ਧਨਰੰਤਰ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ,ਅਤ ੇ

 ੇਠ ਧਲਖੀਆ ਂਸਧਥਤੀਆ ਂਧਵੱਚ ਢ ੱ ਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਦਵੇੇਗੀ: 

a. ਜਦੋਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਧਰਤ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦ ੇਮ ਖ ਭਾਗ ਦੀਆ ਂਮ ਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪੈਦਾ   ੰ ਦੀਆਂ  ਨ। 
b. ਜਦੋਂ  Fluidra ਧਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ  ੰ ਦੀਆਂ  ਨ। 
c. ਜਦੋਂ  Fluidra ਦੇ ਧਨਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ  ੈ। 

ਜੇ ਧਕਸ ੇਜੋਖਮ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਧਕਸ ੇਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਧਦੰਦਾ  ੈ ,ਤਾਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸ ਧਾਰ 
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ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ: 

ਦਸੰਬਰ 16, 2008 

ਲਈ ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ,ਧਜਸ ਨ ੰ  ਸਬੰਧਧਤ ਧਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਭੇਧਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਧਜਥੇ ਇੱਕ ਧਜੰਮਵੇਾਰ ਧਵਅਕਤੀ ਧਨਯ ਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 


