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UUssee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  aatt  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  

TThhee  ffaaccttoorrss  iinnhheerreenntt  iinn  cceerrttaaiinn  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ((ddaannggeerroouuss  wwoorrkk,,  pprroolloonnggeedd  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  

sshhiifftt  wwoorrkk,,  eexxcceessssiivvee  wwoorrkkiinngg  rraatteess,,  ssttrreessss,,  ffrruussttrraattiioonn,,  llaacckk  ooff  mmoottiivvaattiioonn,,  llooww  wwaaggeess,,  jjoobb  

iinnsseeccuurriittyy,,  eettcc))  aarree  lliiaabbllee  ttoo  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  wwoorrkkeerrss’’  hheeaalltthh,,  ccrreeaattiinngg  mmuullttiippllee  pphhyyssiiccaall  aanndd  

ppssyycchhoossoocciiaall  rriisskk  ffaaccttoorrss  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  aanndd  iinntteennssiiffyyiinngg  tthhee  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  

aallccoohhooll  aanndd  ootthheerr  ddrruuggss..  

GGeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  aallll  ccaasseess  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  hhaavvee  bbiioollooggiiccaall,,  ssoocciiaall  aanndd  

bbeehhaavviioouurraall  ccoonnsseeqquueenncceess  ((CCaarrrriillhhoo,,  22000022)),,  wwhhiicchh  mmaayy::  

��  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  ooccccuuppaattiioonnaall  aaccttiivviittyy;;  

��  jjeeooppaarrddiissee  tthhee  pphhyyssiiccaall  iinntteeggrriittyy  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt;;  

��  iimmppaaiirr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  wwoorrkk;;  

��  ccaauussee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  pprroobblleemmss;;  

��  ddiissccrreeddiitt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  iimmppaaiirr  iittss  iimmaaggee..  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboouurr  OOrrggaanniissaattiioonn  ((22000033))::  

��  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  uussee  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  aarree  aatt  ggrreeaatteerr  rriisskk  ooff  ssuuffffeerriinngg  aann  aacccciiddeenntt  aatt  

wwoorrkk  tthhaann  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppooppuullaattiioonn  iinn  ggeenneerraall;;  

��  uupp  ttoo  4400%%  ooff  aacccciiddeennttss  aatt  wwoorrkk  iinnvvoollvvee  oorr  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  aallccoohhooll  ccoonnssuummppttiioonn;;  

��  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  uussee  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaannccee  tteenndd  ttoo  bbee  aabbsseenntt  ffrroomm  wwoorrkk  mmoorree  oofftteenn;;  

��  tthheeyy  aarree  mmoorree  pprroonnee  ttoo  mmiissttaakkeess  aanndd  aarree  aabbsseenntt  mmoorree  oofftteenn  oonn  MMoonnddaayyss;;  

��  tthheeyy  tteenndd  ttoo  aarrrriivvee  aatt  wwoorrkk  llaatteerr  aanndd  lleeaavvee  eeaarrlliieerr  tthhaann  ootthheerr  wwoorrkkeerrss;;  

��  tthheeyy  ddiissppllaayy  mmoorree  hhiigghh--rriisskk  bbeehhaavviioouurrss  vviiss--àà--vviiss  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ((nneegglliiggeennccee  aanndd  

rreedduucceedd  ccrriittiiccaall  ffaaccuullttiieess))  tthhaann  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppooppuullaattiioonn  iinn  ggeenneerraall;;  

��  tthheeyy  aarree  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  ddiissppuutteess,,  vviioolleenntt  bbeehhaavviioouurr  aanndd  tthheeffttss,,  aanndd  aattttrraacctt  

mmoorree  ccoommppllaaiinnttss..  
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PPaarraaddiiggmm  ffoorr  tthhee  ““AAccttiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee””  

IInn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  tthhee  eemmpphhaassiiss  

hhaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  bbeeeenn  ppllaacceedd  oonn  ttrreeaattiinngg  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiinngg  aaddddiicctteedd  wwoorrkkeerrss..  HHoowweevveerr,,  mmoosstt  

wwoorrkkeerrss  aarree  nnoott  aaddddiicctteedd  ttoo  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  aalltthhoouugghh  tthheerree  aarree  ccaasseess  ooff  hhaarrmmffuull  uussee  

ooff  oorr  aaccuuttee  iinnttooxxiiccaattiioonn  wwiitthh  aallccoohhooll  oorr  ootthheerr  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess..  

IInn  ssoommee  ccoouunnttrriieess,,  aann  eessttiimmaatteedd  1100%%  ooff  ppeeooppllee  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  wwiitthh  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  

wwiitthh  oonnllyy  33%%  ooff  tthhee  llaatttteerr  ddeevveellooppiinngg  aaddddiiccttiioonnss  ((CCaarrrriillhhoo,,  11998877,,  11999911,,  22000022,,  22000077))..  TThhee  

ppaarraaddiiggmm  iiss  ccuurrrreennttllyy  cchhaannggiinngg,,  wwiitthh  aa  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  pprreevveennttiinngg  uussee..  

  

AAiimmss  ooff  tthhee  ““AAccttiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee””  TThhee  aaccttiioonn  oonn  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  

aallccoohhooll  aanndd  ootthheerr  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  uussee  ooff  

ssuucchh  ssuubbssttaanncceess  ccoonnssttiittuutteess  aa  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroobblleemm  wwhhiicchh  iiss  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  

aanndd  ttrreeaattmmeenntt,,  mmiinniimmiissiinngg  tthhee  ttiimmee  ooff  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkppllaaccee..  

TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  pprrooggrraammmmee  ffoorr  pprreevveennttiinngg  hhiigghh--rriisskk  uussee  aarree::  

��  pprroommoottiinngg  hheeaalltthhyy  lliiffeessttyylleess;;  

��  rreedduucciinngg  aacccciiddeenntt  ooccccuurrrreennccee  aanndd  ffoosstteerriinngg  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk..  

  

CCoommppaanniieess  ccaann  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aaddooppttiinngg  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  pprreevveennttiinngg  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  

ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess..    VVaarriioouuss  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  

pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  qquuaannttiittiieess  

ccoonnssuummeedd::  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  uussee,,  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  ooccccuurrrreennccee  ooff  ssuucchh  pprroobblleemmss  aass  

aacccciiddeennttss,,  aabbsseenntteeeeiissmm,,  vviioolleennccee  aanndd  hhaarraassssmmeenntt..    MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  cchheeaappeerr  ttoo  rruunn  aa  pprreevveennttiioonn  

pprrooggrraammmmee  tthhaann  ttoo  ttrreeaatt  aaddddiicctteedd  wwoorrkkeerrss  oorr  rreeppaaiirr  ddaammaaggee  aarriissiinngg  ffrroomm  uussee..    TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  aann  

iinnccrreeaassee  iinn  ccoorrppoorraattee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss..  

  

SSoo  tthhee  AAccttiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo::  

��  pprriioorriittiissee  wwoorrkkppllaacceess  aass  pprriimmee  aarreeaass  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  pprroobblleemmaattiiccaall  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  

ssuubbssttaanncceess;;  

��  ccoonncceennttrraattee  oonn  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk  aanndd  pprroommoottee  hheeaalltthhyy  lliiffeessttyylleess  aammoonngg  

wwoorrkkeerrss;;  
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��  cceennttrree  ssttrraatteeggiieess  oonn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ccoorrppoorraattee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  eetthhiiccss,,  ssuuppppoorrttiinngg  

ccoommppaanniieess  aanndd  wwoorrkkeerrss  aanndd  eexxtteennddiinngg  tthheeiirr  aaccttiioonn  ttoo  tthhee  ffaammiilliieess  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  iinn  

wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  rrooootteedd;;  

��  hheellpp  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  rriisskk  ooff  aacccciiddeennttss  aatt  wwoorrkk  aanndd  ttoo  rraaiissee  ssaaffeettyy  lleevveellss  bbyy  mmiinniimmiissiinngg  tthhee  

ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess;;  

��  ssuuppppoorrtt  tthhee  ccrreeaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoorrppoorraattee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliicciieess;;  

��  pprroommoottee  tthhee  wwrriitttteenn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssaaiidd  ppoolliicciieess..  

  

PPaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  ddeessiiggnniinngg  aa  ppllaann  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  aatt  

wwoorrkk  aanndd  ddeeffiinniinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppoolliicciieess  iiss  aa  qquueessttiioonn  ooff  pprriinncciippllee  wwhhiicchh  uunnddeenniiaabbllyy  ppllaayyss  aa  

ddeecciissiivvee  rroollee  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraammmmeess..    SSuucchh  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  vviittaall  

aanndd  iinnddiissppeennssaabbllee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  lleeggaalliittyy  pprriinncciippllee..  

  

CCoonnsseeqquueennttllyy::  

��  iitt  hheellppss  eennssuurree  tthhaatt  wwoorrkkeerrss  aacccceepptt  tthhee  pprrooggrraammmmee,,  aass  tthhee  llaatttteerr  tthheemmsseellvveess  ffaacciilliittaattee  

tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ppoossiittiivvee  aattmmoosspphheerree  ooff  ggeennuuiinnee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee;;  

��  iitt  eemmppoowweerrss  wwoorrkkeerrss’’  rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  aapppprrooaacchh  ccoolllleeaagguueess  iinn  ssiittuuaattiioonnss  ooff  ssuubbssttaannccee  

uussee;;  tthheeyy  ccaann  oofftteenn  pprreevveenntt  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  ssiittuuaattiioonnss  ooff  llooww--rriisskk  ttoo  tthhoossee  ooff  hhaarrmmffuull  uussee  

aanndd  aaddddiiccttiioonn  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss;;  

��  iitt  ffaacciilliittaatteess  aanndd  pprroommootteess  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  aannyy  lliinnggeerriinngg  ddoouubbttss  aabboouutt  wwoorrkkeerrss’’  iinnddiivviidduuaall  

rriigghhttss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ccaasseess  ooff  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rree--eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  ppoosstt..  

  

GGuuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  tthhee  ““AAccttiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee””  

TThhee  aaddooppttiioonn  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

ccoonnssttiittuutteess  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ttoo  aallll  tthhee  wwoorrkkeerrss..  TToo  tthhaatt  eexxtteenntt,,  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ooccccuuppaattiioonnaall  dduuttiieess  aanndd  ssuubbssttaannccee  uussee  aanndd  tthhee  eemmpphhaassiiss  oonn  pprroommoottiinngg  

hheeaalltthh  lliiffeessttyylleess  aarree  ffuunnddaammeennttaall  ccoommppoonneennttss  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  

  

SSoo,,  tthheessee  aarree  tthhee  mmaaiinn  ppooiinnttss  ttoo  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd::  
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��  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  sshhoouulldd  pprroommoottee  

tthhee  pprreevveennttiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee;;  

��  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  qquuaalliiffyyiinngg  pprrooggrraammmmeess  oonn  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  aarree  

rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffoosstteerr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee;;  tthheessee  pprrooggrraammmmeess  

sshhoouulldd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  bbrrooaaddeerr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprrooggrraammmmeess;;  

��  aa  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  aallll  

ppooiinnttss  aalloonngg  tthhee  cchhaaiinn  ooff  ccuussttooddyy,,  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn;;  

��  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  aatt  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  mmuusstt  bbee  ttrreeaatteedd  

aass  hheeaalltthh  pprroobblleemmss..    WWoorrkkeerrss  rreeqquueessttiinngg  mmeeddiiccaall  iinntteerrvveennttiioonn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

ddiissccrriimmiinnaatteedd  aaggaaiinnsstt  bbyy  tthheeiirr  eemmppllooyyeerrss  aanndd  sshhoouulldd  eennjjooyy  jjoobb  sseeccuurriittyy  aanndd  tthhee  ssaammee  

cchhaanncceess  ooff  pprroommoottiioonn  aass  tthheeiirr  ccoolllleeaagguueess;;  

��  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ccaann  oonnllyy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iiff  tthhee  wwoorrkkeerr  vvoolluunntteeeerrss  ttoo  uunnddeerrggoo  

tthheemm,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ffoorr  hhiiss  oorr  hheerr  ppeerrssoonnaall  lliibbeerrttyy::  ssuucchh  pprroocceedduurreess  ccaannnnoott  bbee  iimmppoosseedd,,  

eessppeecciiaallllyy  tthhrroouugghh  aannyy  ffoorrmm  ooff  ccooeerrcciioonn;;  

��  ddrruugg  oorr  aallccoohhooll  aaddddiiccttiioonn  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iillllnneessss  aanndd  ttrreeaatteedd  aass  ssuucchh  wwhheerree  

tteemmppoorraarryy  uunnffiittnneessss  ffoorr  wwoorrkk,,  ssiicckknneessss  aalllloowwaannccee  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  bbeenneeffiittss  aarree  

ccoonncceerrnneedd,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  ppeerriiooddss  wwhheenn  tthhee  wwoorrkkeerr  iiss  uunnddeerrggooiinngg  ttrreeaattmmeenntt;;  

��  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroocceedduurree  mmuusstt  bbee  kkeepptt  ssttrriiccttllyy  

ccoonnffiiddeennttiiaall;;  

��  tthhee  eemmppllooyyeerr  mmuusstt  gguuaarraanntteeee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  wwoorrkkeerr’’ss  ppoosstt  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  

tthhee  ttrreeaattmmeenntt  oorr  eennssuurree  hhiiss  oorr  hheerr  ttrraannssffeerr  ttoo  aannootthheerr  ppoosstt  wwhhiicchh  wwiillll  nnoott  jjeeooppaarrddiissee  hhiiss  

oorr  hheerr  ssaaffeettyy  oorr  tthhaatt  ooff  ootthheerrss,,  wwiitthhoouutt  ffoorrffeeiittuurree  ooff  rriigghhttss  oorr  ootthheerr  pprriivviilleeggeess..  
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CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  TTOO  CCOORRPPOORRAATTEE  HHEEAALLTTHH  AANNDD  SSAAFFEETTYY  

PPOOLLIICCIIEESS  

IInnttrroodduucciinngg  aa  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  uussee  ooff  

ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

RRiisskk  pprreevveennttiioonn  vviiss--àà--vviiss  wwoorrkkeerrss’’  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iinn  aa  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  iinnvvoollvveess  nnoott  oonnllyy  

aaddddrreessssiinngg  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ppootteennttiiaall  rriisskk  ffaaccttoorrss  iinn  tteerrmmss  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  

ssuubbssttaanncceess,,  bbuutt  aallssoo  ccoonnssiiddeerriinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  aatt  wwoorrkk,,  uussiinngg  aann  iinntteeggrraattiivvee  aapppprrooaacchh..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  wwoorrkkeerrss  oorr  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  ddeessiiggnniinngg  aa  ppllaann  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  aanndd  

ssaaffeettyy  aanndd  ddeeffiinniinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppoolliicciieess  rreepprreesseennttss  aa  lleeggaall  oobblliiggaattiioonn..    SSiimmiillaarrllyy,,  cclleeaarr,,  ddeettaaiilleedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbee  cciirrccuullaatteedd  oonn  tthhee  iinniittiiaattiivveess  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhiiss  ppllaann  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  

aaccttuuaallllyy  iinnttrroodduucceedd..  

TThhee  aapppprrooaacchh  ttoo  iimmpplleemmeennttiinngg  tthheessee  pprroocceedduurreess  vvaarriieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseeccttoorraall  ssppeecciiffiicciittiieess  aanndd  

ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ssiittuuaattiioonnss  iinn  fflluuxx..    CCoommppaanniieess  ccaann  bbeeggiinn  bbyy  aaddooppttiinngg  aa  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt,,  

aa  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  oorr  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  pprriinncciipplleess,,  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  aaiimmss,,  tthhee  ccoorree  vvaalluueess  aanndd  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnvvoollvveedd..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  rreeqquuiissiittee  ssttaaggeess  iinn  ddeeffiinniinngg  tthhee  ppoolliiccyy  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  

wwoorrkk  ffrroomm  tthhee  ddrruugg  ccoonnssuummppttiioonn  aannggllee::  

��  sseeccuurriinngg  aa  ((wwrriitttteenn))  ppoolliiccyy  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt;;  

��  ccoonndduuccttiinngg  aa  ccoorrppoorraattee  ddiiaaggnnoossiiss;;  

��  aasssseessssiinngg,,  bbyy  mmeeaannss  ooff  ssaammpplliinngg,,  tthhee  lleevveell  ooff  kknnoowwlleeddggee  ooff  pprroobblleemmss  ooff  ssuubbssttaannccee  uussee,,  

lleevveellss  ooff  aanndd  aattttiittuuddeess  ttoo  uussee  aanndd  tthhee  mmeeaannss  ooff  ttaacckklliinngg  iitt;;  

��  iinnvvoollvviinngg  aallll  wwoorrkkeerrss,,  tthhrroouugghh  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivvee  bbooddiieess,,  aass  wweellll  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

mmaannaaggeerriiaall  oorr  eexxeeccuuttiivvee  ssttaaffff,,  eemmppllooyyeerrss  aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss;;  

��  ddeeffiinniinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  

wwhhoollee  ccoommppaannyy;;  

��  ddeevviissiinngg  aann  aaccttiioonn  ppllaann,,  wwiitthh  eexxtteennssiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  
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��  pprrooppoossiinngg  ssppeecciiffiicc  ssuuppppoorrtt  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  ppeerrssoonnss  eevviinncciinngg  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  

ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  ee..gg..  bbyy  uussiinngg  aa  PPAATT  ((AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  WWoorrkkeerrss))  oorr  

rreeffeerrrriinngg  tthhee  ppeerrssoonn  ttoo  aa  hheeaalltthh  sseerrvviiccee;;  

��  ffoosstteerriinngg  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  vvaalliiddaattiioonn  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy,,  

wwiitthh  wwhhiicchh  aallll  tthhee  wwoorrkkeerrss  sshhoouulldd  bbee  ffaammiilliiaarr..  

  

AAwwaarreenneessss--rraaiissiinngg,,  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  

TThhee  ““AAccttiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee””  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

sshhoouulldd  ccoovveerr  aawwaarreenneessss--rraaiissiinngg,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  aallll  lleevveellss  ooff  

ppeerrssoonnnneell  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommppaannyy..    MMaannaaggeemmeenntt,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkeerrss’’  rreepprreesseennttaattiivveess,,  aarree  

tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  aannyy  ppoolliiccyy  ggeeaarreedd  ttoo  rreedduucciinngg  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  ppssyycchhooaaccttiivvee  

ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  iinn  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkffoorrccee..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

��  ssttaayyiinngg  aabbrreeaasstt  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  ffoorr  pprreevveennttiinngg  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  bbeeiinngg  

ccaappaabbllee  ooff  ttrraannssmmiittttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhiiss  ppoolliiccyy  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss,,  aanndd  kknnoowwiinngg  wwhheenn  ttoo  

aacctt;;  

��  ddiissccuussssiinngg  wwoorrkk  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  sseeeekkiinngg  ssoolluuttiioonnss  wwiitthh  tthheemm;;  

��  ddooccuummeennttiinngg  aannyy  rreeccuurrrreenntt  ccaasseess  ooff  iinnaapppprroopprriiaattee  wwoorrkkiinngg  oorr  bbeehhaavviioouurr  ((ppoossssiibbllyy  lliinnkkeedd  

ttoo  hhiigghh--rriisskk  ccoonnssuummppttiioonn))aanndd  rreeffeerrrriinngg  tthheemm  ttoo  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  aatt  WWoorrkk..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  mmuusstt  nneevveerr  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

��  ccoonndduuccttiinngg  cclliinniiccaall  ddiiaaggnnoosseess  ooff  pprroobblleemmss  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess;;  

��  ddeeaalliinngg  wwiitthh  pprroobblleemmss  aarriissiinngg  ffrroomm  ssuucchh  uussee;;  

��  rreeffeerrrriinngg  ppeerrssoonnss  ttoo  mmeeddiiccaall  sseerrvviicceess  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  ((tthheeyy  ccaann  oonnllyy  rreeppoorrtt  tthheemm  ttoo  

iinntteerrnnaall  DDeeppaarrttmmeennttss))..  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss--rraaiissiinngg  sseessssiioonnss  sshhoouulldd  ccoovveerr::  

��  ggeenneerraall  aassppeeccttss  lliinnkkeedd  ttoo  pprroommoottiinngg  hheeaalltthh  aatt  tthhee  wwoorrkkppllaaccee;;  
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��  ggeenneerraall  ccoonncceeppttss  ccoonncceerrnniinngg  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  aanndd  tthhee  ddoossee--eeffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiipp  

iinn  tteerrmmss  ooff  ccaappaacciittyy  aanndd  ffuunnccttiioonnaalliittyy  ((CCIIDD--1100--WWHHOO;;  CCIIFF--WWHHOO));;  

��  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  ssttrraatteeggiieess  iinn  ooccccuuppaattiioonnaall  mmeeddiicciinnee;;  

��  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess  ffoorr  mmeeddiiccaall  pprroovviissiioonn..  

  

AAcccceessss  ttoo  ccoouunnsseelllliinngg,,  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  sseerrvviicceess  

WWhheenneevveerr  wwoorrkkeerrss  bbeeggiinn  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  aaddddiiccttiioonn,,  tthheeiirr  ““jjoobb  ssttaabbiilliittyy  gguuaarraanntteeee””  mmuusstt  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt,,  aass  tthhiiss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  

rreeccoovveerryy..    PPrrooppeerr  ooccccuuppaattiioonnaall  rreeiinntteeggrraattiioonn  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  pprreevveennttiinngg  rreellaappsseess::  iitt  

mmuusstt  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd  dduurriinngg  tthhiiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ppeerriioodd  tthhaatt  tthhee  wwoorrkkeerr’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  

jjoobb  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  rreeccoovveerryy  pprroocceessss..  

  

HHeeaalltthhccaarree  pprroovviissiioonn  ccoonnssoonnaanntt  wwiitthh  ppuubblliicc  nneeeeddss  rreeqquuiirreess  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccaarreeffuullllyy  

tthhoouugghhtt--oouutt  ssyysstteemm  ffoorr  ttrreeaattiinngg  wwoorrkkeerrss  wwiitthh  pprroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  

ssuubbssttaanncceess,,  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  eeiitthheerr  hhaarrmmffuull  uussee  oorr  aaddddiiccttiioonn..    TThheessee  sseerrvviicceess  mmuusstt  bbee  ccoo--

oorrddiinnaatteedd  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  aass  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  rreeqquuiissiittee  rreessppoonnsseess,,  wwhheetthheerr  iinn  tteerrmmss  ooff  pprroobblleemm  

ddeetteeccttiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  oorr  vviiss--àà--vviiss  ppoossssiibbllee  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  iinnvvoollvviinngg,,  wwhheerree  nneecceessssaarryy,,  aa  wwiiddee  

vvaarriieettyy  ooff  aaggeennttss  aanndd  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  hheeaalltthhccaarree  sseerrvviicceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  

ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  llaabboouurr  sseeccttoorrss  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee,,  gguuaarraanntteeeeiinngg  aa  nneettwwoorrkk  ooff  ccoo--

oorrddiinnaatteedd  rreessppoonnsseess..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  wwoorrkkeerr  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  aass  ttoo  mmeeeett  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc,,  

tthheerraappeeuuttiicc  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  nneeeeddss  iiddeennttiiffiieedd  aass  aapppprroopprriiaatteellyy  aass  ppoossssiibbllee,,  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  

iinntteerrvveennttiioonn  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd::  tthhee  ccoorrppoorraattee  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  ((ooccccuuppaattiioonnaall  mmeeddiicciinnee)),,  

pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree,,  IIDDTT  uunniittss,,  aanndd  mmeennttaall  hheeaalltthh  ssttrruuccttuurreess..  

  

TThhee  rreessppoonnsseess  mmuusstt  ttaarrggeett  aacccceessssiibbiilliittyy,,  ccoonnttiinnuuiittyy,,  pprreevveennttiioonn  ooff  rreellaappssee,,  ccoommpplleemmeennttaarriittyy  aanndd  

qquuaalliittyy  ooff  ccaarree  pprroovviissiioonn..    IInniittiiaallllyy,,  tthhee  wwoorrkkeerr  mmuusstt  ccoonnttaacctt  tthhee  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  ooffffiicceerr  oorr  

GGPP  ffoorr  aann  eeaarrllyy  ddiiaaggnnoossiiss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmooddee  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  rreeqquuiirreedd..    CCaasseess  

sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  IIDDTT  IInntteeggrraatteedd  RReessppoonnssee  CCeennttrreess  oorr  ootthheerr  ssppeecciiaalliisseedd  bbooddiieess  ssuucchh  aass  

aallccoohhooll  ttrreeaattmmeenntt  uunniittss  aanndd  mmeennttaall  hheeaalltthh  ssttrruuccttuurreess..  
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AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraammmmeess  ffoorr  WWoorrkkeerrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  uussee  ooff  

ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

TThhee  ccoorrppoorraattee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  iinncclluuddee  aann  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  

WWoorrkkeerrss  ((PPAATT)),,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa::  

  

DDeessiiggnn  

PPAATT  ccoo--oorrddiinnaattiinngg  ggrroouuppss  mmuusstt  bbee  sseett  uupp  aafftteerr  aa  pprriioorr  vviiaabbiilliittyy  aanndd  nneeeeddss  aasssseessssmmeenntt  ssttuuddyy..    

TThhee  ggrroouuppss  sshhoouulldd  pprreeffeerraabbllyy  iinncclluuddee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  wwoorrkkeerrss’’  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  

aarreeaass  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk,,  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  aanndd  ppoossssiibbllyy,,  ttrraaiinniinngg..    TThheessee  ppeerrssoonnss  

sshhoouulldd  jjooiinnttllyy  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  aanndd  

ccoo--ooppeerraattee  oonn  aa  ppoolliiccyy  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ccoovveerriinngg  aannyy  mmooddeess  ooff  uussee  ccoonnssiiddeerreedd  

pprroobblleemmaattiiccaall  ffoorr  tthhee  ccoommppaannyy..  

  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  

IInn  aannaallyyssiinngg  aa  wwoorrkkppllaaccee  iinntteerrvveennttiioonn  ppoolliiccyy,,  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ppuurrssuuiinngg  

tthhee  oobbjjeeccttiivveess  mmuusstt  bbee  gguuaarraanntteeeedd..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss  mmuusstt  bbee  ccoovveerreedd::  

��  ssttaattuuttoorryy  oorr  lleeggiissllaattiivvee  rreeqquuiirreemmeennttss;;  

��  ccoolllleeccttiivvee  llaabboouurr  aaggrreeeemmeennttss;;  

��  aannyy  ootthheerr  ccuurrrreenntt  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

IIff  iitt  wweerree  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonndduucctt  ssccrreeeenniinngg  vviiss--àà--vviiss  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  

iitt  sshhoouulldd  bbee  tthhee  llaasstt  rreessoorrtt  oonn  tthhee  oovveerraallll  pprrooggrraammmmee  aanndd  sshhoouulldd  ttaakkee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  lleeggaall  

pprroovviissiioonnss  sseett  oouutt  iinn  tthhiiss  ddooccuummeenntt..  
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RReedduucciinngg  rriisskk  ffaaccttoorrss  

IInn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ffiieelldd,,  tthhee  rriisskk  ccoonncceepptt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  

aann  uunnffaavvoouurraabbllee  eevveenntt..    TThhee  pprreesseennccee  ooff  vvaarriioouuss  rriisskk  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  aanndd  tthheeiirr  ppoossssiibbllee  

iinntteerraaccttiioonn  mmaayy  iinntteennssiiffyy  tthhee  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  wwoorrkkeerr’’ss  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy..  

  

PPrroobblleemmss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  lliikkee  ootthheerr  hhiigghh--rriisskk  bbeehhaavviioouurrss,,  ddoo  nnoott  

oobbeeyy  aannyy  eexxpplliicciitt  ccaauussaall  rreellaattiioonnss..    AAeettiioollooggyy,,  ii..ee..  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  eevveennttss,,  iiss  mmuullttiiffaaccttoorriiaall  aanndd  

ccoommpplleexx  aanndd  hhaass  mmaannyy  bbiioollooggiiccaall,,  ppssyycchhoollooggiiccaall,,  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  aassppeeccttss..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  rriisskk  ffaaccttoorrss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee::  

��  ffaaccttoorrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ooccccuuppaattiioonn  ((rreeppeettiittiivvee  ttaasskkss,,  lloonngg  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  ssttrreessssffuull  

aaccttiivviittiieess,,  eettcc));;  

��  iinnddiivviidduuaall  ffaaccttoorrss  ((llooww  bboorreeddoomm  ttoolleerraannccee,,  iimmppuullssiivveenneessss,,  eexxtteerrnnaall  llooccuuss  ooff  ccoonnttrrooll,,  eettcc));;  

��  oorrggaanniissaattiioonnaall//ppssyycchhoossoocciiaall  ffaaccttoorrss  ((iinntteennssee  wwoorrkkiinngg  rraatteess,,  mmoonnoottoonnoouuss  ttaasskkss,,  

iinnaaddeeqquuaattee  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt,,  eettcc))..  

  

TThhee  pprreesseennccee  ooff  aa  rraannggee  ooff  rriisskk  ffaaccttoorrss  ccaann  iinnccrreeaassee  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  uussee..    TToo  tthhaatt  eexxtteenntt,,  

iinntteerrvveennttiioonn  ccoonncceennttrraattiinngg  oonn  wwoorrkk  oorrggaanniissaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  rreedduucciinngg  rriisskk  ffaaccttoorrss  ffoorr  aa  ffaaiirrllyy  

llaarrggee  ggrroouupp  ooff  wwoorrkkeerrss,,  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaannss  ooff  pprreevveennttiinngg  oorr  rreessoollvviinngg  tthhee  pprroobblleemm  ((UUvvaa,,  

22000066))..    IInn  aa  ssuurrvveeyy  ccoonndduucctteedd  bbyy  WWiilllliiaammssoonn  ((11999944,,  qquuootteedd  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  AAggeennccyy  ffoorr  SSaaffeettyy  

aanndd  HHeeaalltthh  aatt  WWoorrkk,,  22000000)),,  tthhee  aauutthhoorr  aasscceerrttaaiinneedd  tthhaatt  ccoorrppoorraattee  mmeeaassuurreess  ggeeaarreedd  ttoo  

eelliimmiinnaattiinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  rriisskk  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  hhaadd  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  tthhee  

mmoosstt  uusseeffuull,,  aalltthhoouugghh  tthheeyy  wweerree  tthhee  lleeaasstt  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  ((WWiilllliiaammssoonn,,  qquuootteedd  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  

AAggeennccyy  ffoorr  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  aatt  WWoorrkk,,  22000000))..  

  

DDeeffiinniittiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattee  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  

TThhee  ddooccuummeenntt  ooppeerraattiioonnaalliissiinngg  tthhee  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  sshhoouulldd::  

��  ccoonntteexxttuuaalliissee  aanndd  ssuubbssttaannttiiaattee  tthhee  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  ((ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk,,  wwoorrkkeerr’’ss  hheeaalltthh  aanndd  

ssaaffeettyy,,  pprroodduucctt  qquuaalliittyy,,  pprroodduuccttiivviittyy,,  ppuubblliicc  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  eettcc));;  
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��  cclleeaarrllyy  sseett  oouutt  tthhee  rruulleess  oonn  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  vviiss--àà--vviiss  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  

iinn  lliinnee  wwiitthh  ccuurrrreenntt  lleeggiissllaattiioonn;;  

��  eessttaabblliisshh  tthhee  mmooddee  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ggrroouupp  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoo--

oorrddiinnaattiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ppllaann;;  

��  eessttaabblliisshh  tthhee  mmooddee  ooff  wwoorrkkeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  

��  eexxppllaaiinn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aawwaarreenneessss--rraaiissiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprroocceedduurreess,,  lliissttiinngg  tthheeiirr  

aaddddrreesssseeeess;;  

��  iinnddiiccaattee  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  hhaavvee  pprroobblleemmss  wwiitthh  ssuubbssttaannccee  

uussee  ccaann  oobbttaaiinn  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  iinnssiiddee  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  ccoommppaannyy;;  

��  ddeessccrriibbee  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ppeerriiooddiiccaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess;;  

��  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoolllleeccttiivveellyy  nneeggoottiiaatteedd  pprroovviissiioonnss..  

  

AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  vviiss--àà--vviiss  uussee  ooff  

ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

TThhee  aaiimm  ooff  aannyy  aasssseessssmmeenntt  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  aaccttiioonn  iiss  aacchhiieevviinngg  

tthhee  oorriiggiinnaall  oobbjjeeccttiivveess..    BBaassiiccaallllyy,,  iitt  sshhoouulldd  iiddeennttiiffyy  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddrraawwbbaacckkss  aanndd  ppiinnppooiinntt  

ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  ppooiinnttss  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  hheeaalltthh  ppoolliiccyy..  

  

AAsssseessssmmeenntt  ccaann  iinnfflluueennccee::  

��  tthhee  pprroocceedduurree;;  

��  tthhee  rreessuullttss;;  

��  tthhee  iimmppaacctt..  

  

OOppeerraattiioonnaalliissiinngg  ddeetteeccttiioonn  

TTeessttiinngg  ffoorr  aallccoohhooll  oorr  ddrruuggss  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  oonnllyy  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess  iinnvvoollvviinngg  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  

wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  wwoorrkkeerr,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  oorr  tthhiirrdd  ppeerrssoonnss  ((EEmmppllooyymmeenntt  CCooddee  ––  AArrttiiccllee  1199  ppaarraa..  

11))..    HHoowweevveerr,,  ssccrreeeenniinngg  ccaann  nneevveerr  bbee  lleeggaallllyy  aacccceeppttaabbllee  ((vviiss--àà--vviiss  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  

pprrooppoorrttiioonnaalliittyy,,  aapppprroopprriiaatteenneessss  aanndd  rreeaassoonnaabblleenneessss))  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aann  oobbjjeeccttiivvee  rreeaassoonn  ffoorr  
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iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerr  wwoorrkkeerrss,,  tthhee  uusseerrss  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  oorr  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee,,  oorr  wwhheerree  tthhee  rriisskkss  ffrroomm  tthhiiss  aannggllee  aarree  mmiinniimmaall..  

  

AAss  ffaarr  aass  ddeetteeccttiioonn  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  eexxpplliicciitt  rreegguullaattiioonnss  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  aassppeeccttss,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  pprrooffeessssiioonnaallss  ccaann  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  tteessttiinngg..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  

DDaattaa  PPrrootteeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((CCNNPPDD)),,  wwhhiicchh  hhaass  ttaakkeenn  oonn  bbooaarrdd  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  

PPoommppiiddoouu  GGrroouupp’’ss  PPllaattffoorrmm  oonn  EEtthhiiccaall  IIssssuueess,,  tteessttiinngg  sshhoouulldd  bbee  ccoonnffiinneedd  ttoo  ssppeecciiffiicc  

ooccccuuppaattiioonnaall  ccaatteeggoorriieess  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ttaasskkss  wwhhiicchh  iinnvvoollvvee  ppaarrttiiccuullaarr  rriisskkss  ttoo  tthheemmsseellvveess,,  tthhiirrdd  

ppeerrssoonnss  oorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  llaarrggee,,  ssuucchh  rriisskkss  hhaavviinngg  bbeeeenn  dduullyy  aanndd  ccoonnccrreetteellyy  ssuubbssttaannttiiaatteedd..    

EExxaammpplleess  ooff  jjoobbss  iinnvvoollvviinngg  sseerriioouuss  rriisskkss  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss  tthheemmsseellvveess  oorr  tthhiirrdd  ppeerrssoonnss  iinncclluuddee  

sseeccuurriittyy  ooffffiicceerrss,,  eenneerrggyy  tteecchhnniicciiaannss,,  hheeaavvyy  aanndd  lliigghhtt  vveehhiiccllee  ddrriivveerrss,,  ccoommmmeerrcciiaall  aaiirr  ppiilloottss  aanndd  

mmeerrcchhaanntt  nnaavvyy  ppiilloottss,,  aanndd  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess  lliisstteedd  iinn  LLaaww  110022//22000099  ooff  1100  SSeepptteemmbbeerr  22000099..  

  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  ddeetteeccttiioonn  pprroocceedduurree  sshhoouulldd  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  oovveerraallll  ssyysstteemm  ffoorr  

hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ooccccuuppaattiioonnaall  mmeeddiicciinnee  sseeccttoorr,,  aanndd  iitt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

uusseedd  iinn  aannyy  ootthheerr  ccoonntteexxtt..  

  

TThhee  CCNNPPDD  hhaass  nnoott  aauutthhoorriisseedd  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  ddaattaa  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssccrreeeenniinngg  oorr  rraattiiffiieedd  tthhee  

rreegguullaattiioonnss  oonn  ssuucchh  pprroocceessssiinngg..  

  

TThhee  rreegguullaattiioonnss  sshhoouulldd  iinnddiiccaattee,,  iinntteerr  aalliiaa::  

  

��  tthhee  ssuubbssttaanncceess  ttoo  bbee  ddeetteecctteedd;;  

��  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  tteessttiinngg;;  

��  tthhee  pprrooffeessssiioonnaallss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeetteeccttiioonn  pprroocceessss  ((wwhhoo  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

rreeqquuiirreemmeenntt)),,  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiccaall  ooffffiicceerr  rreettaaiinniinngg  oovveerraallll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  tteessttiinngg;;  

��  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tteessttiinngg;;  

��  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  sseeccoonndd  ooppiinniioonn  ffrroomm  aann  aaccccrreeddiitteedd  bbooddyy;;  

��  tthhee  rreeqquuiissiittee  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ppoossiittiivvee  rreessuulltt..  
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AAlltthhoouugghh  tthhee  mmeeaassuurreess  aaddoopptteedd  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  

tthhee  ffiieelldd  ooff  uussee  ooff  ppssyycchhooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  aarree  nnoo  ppaannaacceeaa,,  tthheeyy  ddoo  hheellpp  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

ccoorrppoorraattee  lliiffee,,  iinnccrreeaassiinngg  wwoorrkk  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss..    TThheeyy  aallssoo  eennccoouurraaggee  pprroodduuccttiivviittyy  

aanndd  sseeccuurriittyy  aanndd  ggeenneerraallllyy  iimmpprroovvee  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    TThheeyy  uunnddeenniiaabbllyy  pprroommoottee  wwoorrkkeerr  

ddeevveellooppmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  iimmaaggee  iinn  iittss  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

  

IInn  tthhee  ccuurrrreenntt  wwoorrllddwwiiddee  ccoonntteexxtt  ooff  eeccoonnoommiicc  lliibbeerraalliissaattiioonn  aanndd  gglloobbaalliissaattiioonn,,  aallll  ccoommppaanniieess  

mmuusstt  hhaavvee  lleevveellss  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss  wwhhiicchh  pprreecclluuddee  mmaannaaggeemmeenntt  ccuullttuurreess  

tthhaatt  ffaaiill  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthheeiirr  ccoo--wwoorrkkeerrss..    TThhiiss  ddiimmeennssiioonn  iiss  

ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccoorrppoorraattee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

  

TThhee  iinntteerrddeeppeennddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ssyysstteemmss  aanndd  tthhee  rreegguullaattiinngg  rroollee  ppllaayyeedd  

bbyy  tthhee  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree  iinn  tthhiiss  ddiiaalleeccttiicc  wwoouulldd  aappppeeaarr  aaxxiioommaattiicc..    MMaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  aanndd  

ppoolliicciieess  ffoosstteerriinngg  aa  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree  tthhaatt  ccrreeaatteess  mmoottiivvaattiinngg,,  ccrreeaattiivvee  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  cclliimmaatteess  

bbaasseedd  oonn  pprroommoottiinngg  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  ooccccuuppaattiioonnaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

wwoorrkkeerrss  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  iinnfflluueennccee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  ppeerrffoorrmmaanncceess,,  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  

pprroodduuccttiioonn  lleevveellss  aanndd  eeccoonnoommiicc  iinnddiicceess..  

  

CCoommppaanniieess  wwhhiicchh  iinnvveesstt  iinn  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  ddeevveellooppmmeenntt  vvaalliiddaattiioonn  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  wweellll--

bbeeiinngg  ooff  tthheeiirr  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aarree  ssttrraatteeggiicc  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  pprroommoottiinngg  cchhaannggee  aatt  ssoocciieettaall  lleevveell,,  

ooccccuuppyyiinngg  aa  pprreeddoommiinnaanntt  ppllaaccee  iinn  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciieettiieess..    TThheeyy  aallssoo  rreepprreesseenntt  aann  eexxttrreemmeellyy  

iimmppoorrttaanntt  aauuttoonnoommoouuss  ssoocciiaall  uunniivveerrssee  wwiitthh  eennoorrmmoouuss  ccaappaacciittyy  aanndd  ppootteennttiiaall  ffoorr  iinnfflluueenncciinngg  

tthhee  gglloobbaall  ssoocciiaall  ssyysstteemm..    CChhaannggeess  eeffffeecctteedd  iinnssiiddee  tthhee  ccoommppaannyy  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  oovveerraallll  

ssoocciiaall  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  iinntteerrddeeppeennddeennccee  aammoonngg  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ggrroouuppss,,  iinn  tthhee  ccuullttuurraall  

ffrraammeewwoorrkk  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  ggrroouuppss,,  aanndd  wwiillll  bbee  ttrraannssppoosseedd  oouuttssiiddee  tthhee  ccoommppaannyy  

iinnttoo  ffaammiillyy,,  nneeiigghhbboouurrhhoooodd  aanndd  ssoocciiaall  rreellaattiioonnss..  

  

  


