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BLUE SKIES FOOD SAFETY, HEALTH AND SAFETY AND QUALITY POLICY 
 
Blue Skies operates a system which delivers to our customers consistent product safety, legality, 
authentic and quality they expect for our prepared fruit products. We achieve this because our 
employees are chosen for their enthusiasm, commitment and intelligence. They apply these virtues to 
ensuring the success of our company by striving for excellence and continuous improvement in 
everything they do. 
I fully endorse our method of delivering food safety, legality, authentic and quality by means of the 
diligent application of the following elements: 
 
* A logical Quality Management System based upon the principles of quality assurance and the 

HACCP technique of risk assessment and control. 
* Good Manufacturing Practice which assures both quality and safety whilst achieving the 

requirements encompassed in legislation and recognised industry standards including 
uninterrupted certification to the BRC Global Standard for food safety.           

*          The senior management of the company prioritises the health and safety of people at the 
company’s premises and people on the company’s business by means of the safety 
management system. 

*        The senior management of the company commits to compliance with all health and safety 
regulations. 

*        The senior management of the company commits to providing the means of protection from 
hazards, the resources for safety, the required precautions for emergency cases and suitable 
instructions to people about safety. 

* The provision of appropriate premises and facilities to enable the company to conduct its 
business effectively. 

* The identification and provision of the appropriate resources to support the business and 
ensure it operates to the highest standards. 

* The training and development of our people to improve upon existing standards and enable the 
realisation of their potential. 

* Partnership with our suppliers to foster an understanding of our business, ensuring that 
purchased materials and services match our agreed standards. 

*        Partnership with our local raw material suppliers to encourage preservation of wildlife and 
forests. 

* Operating to the ethical, environmental and hygienic standards in our relationships with our 
employees, suppliers and customers. 

*          Review of current practice with the aim of continual improvement. 
*           This policy is available at www.blueskies.com   
 

 
 
            George Hutton, Managing Director 
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 سيا سة أمان األغذية و الصحة والسالمة المهنية والجودة لشركة بلوسكايز
كما  وجودته بشكل منتظم تهالصوأ وقانونيتهأمان المنتج ة بلو سكايز على نظام يحقق لعمالئنا تعتمد شرك

  .         يتوقعوا لمنتجات الفاكهة المجهزة لدينا
يستخدمون  حماسهم والتزامهم وذكائهم حيثم نظرا لهذا ويمكننا تحقيق ذلك ألن موظفينا تم أختياره

قدراتهم ومميزاتهم لضمان نجاح شركتنا والوصول للتميز وتحقيق توقعات العميل من حيث الجودة 
  والتحسين المستمرفى كل عمل يقومون به .   

 األ لتزاممن خالل  وجودته تهالصوأ ونحن نعتمد كليا على اسلوبنا فى تحقيق سالمة المنتج وقانونيته
 ليه:  اصر التابالعن
 نظام ادارة الجوده يعتمد على توكيد الجوده وقواعدHACCP)  ( الهاسب لتحديد المخاطر والتحكم

  بها.
 )نظام اساليب التصنيع الجيدهGMP وذلك لتوكيد كال من الجوده وسالمة المنتج بينما نحقق (

ت المتواصلة الشهادا بما فى ذلك ناعهالمتطلبات القانونيه والمواصفات المتعارف عليها فى الص
 .العالمية ألمان األغذية  BRCمع مواصفة الـ

  داخل  األفراد سواء العاملينح األولوية للمحافظة على صحة وسالمة تمناإلدارة العليا للشركة
و الصحة  أعمال الشركة عن طريق نظام إدارة السالمة أألفراد الذين يؤدون بعضوأالشركة مقر

 المهنيه.
 المهنيه. أنظمة الصحة والسالمةبالتوافق مع تلتزم للشركة  اإلدارة العليا 
  اإلدارة العليا للشركة تلتزم بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر ، والموارد المخصصة للسالمة

  .سالمةالحول  ألفرادواالحتياطات الالزمة لحاالت الطوارئ والتعليمات المناسبة ل
 كفاءه.لتمكين الشركه من تنفيذ عملها بوالخدمات الالزمه المبنى والمعدات  توفير  
 .تحديد وتوفير الموارد المناسبه لتدعيم العمل والتأكد من أنه يعمل بأعلى المواصفات 
 .تدريب وتطوير أبناء الشركه لتحسين المستوى الحالى وتمكينهم من تحقيق أعلى طاقاتهم 
 ن المواد المشتراه والخدمات دين لرعاية فهم طبيعة عملنا لضمان أتوطيد عالقة الشركه بالمور

  المؤداه تتوافق مع المواصفات المتفق عليها. 
    .توطيد عالقة الشركه بالموردين المحليين لتشجعيهم على الحفاظ علي الحيوانات البرية و الغابات  
 وموردينا و عمالئنا. االعمل وفقا للمواصفات األخالقيه و البيئية فى عالقتنا بموظفين  
 .مراجعة الوضع الحالي مع أهداف الشركة للتحسين المستمر 
  هذه السياسة متاحة على www.blueskies.com                                                                                                    

  العضوالمنتدب                                                                                                                
 جورج هتون                                                                                                   

  

 
 
 


