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ב-Allergan, ההתנהגות האתית שלנו והצלחת החברה שלנו הולכים יד ביד. אנו שומרים על 
יושרה בלב כל דבר שאנו עושים.
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ב-Allergan, ההתנהגות האתית שלנו והצלחת החברה שלנו הולכות יד ביד. אנו עושים את הדבר הנכון 
אנו שומרים על יושרה בלב כל דבר שאנו עושים.

אודות קוד ההתנהגות לשותפים העסקיים של 
Allergan

ב-Allergan, אנו עושים את הדבר הנכון ושומרים 
על יושרה בלב כל דבר שאנו עושים. אנו שומרים 

על סטנדרטים גבוהים של ניהול עסקים בצורה 
אתית ובהתאם לחוקים, לתקנות, להנחיות 

ולקודים הרלוונטיים בתעשייה.

Allergan מחויבת ליושרה בפעילויות העסקיות 
שלה ושואפת לפעול לפי הסטנדרטים הגבוהים 

ביותר של אתיקה, חברה וסביבה , ולפיכך, 
Allergan מנהלת עסקים אך ורק עם אנשים 

וארגונים שחולקים את המחויבות שלנו 
לסטנדרטים אתיים גבוהים ושפועלים באופן 

אחראי.

 Allergan קוד ההתנהגות לשותפים עסקיים של
מפרט את הסטנדרטים האתיים שלפיהם אנו 

מנהלים את העסק שלנו ואת הציפיות שלנו 
מהשותפים העסקיים שלנו – כל הצדדים 

השלישיים, כולל: ספקים, מפיצים, ספקי שירותים, 
יועצים, עובדים זמניים, סוכנים ומשווקים 

שמנהלים עסקים איתנו או מטעמנו. 

נוסף על כך, קוד ההתנהגות לשותפים עסקיים 
 Pharmaceutical Supply Chain-מותאם ל

Initiatives )יוזמות שרשרת האספקה של תרופות 
 UN Global Compact Principles-ול )PSCI או

)העקרונות הקומפקטיים הגלובליים של האו"ם(.

קוד ההתנהגות לשותפים עסקיים לא נועד 
להחליף, לעקוף או להתנגש עם דרישות כלשהן 

בחוק או בתקנות או במחויבויות חוזיות של 
.Allergan

הציפיות שלנו מהשותפים העסקיים שלנו
אנו דורשים מהשותפים העסקיים שלנו לפעול לפי 
אותם סטנדרטים גבוהים, מחויבות ליושרה וציות 

לעקרונות המפורטים בקוד התנהגות זה לשותפים 
.Allergan עסקיים, בעת עבודה עם

כל שותף עסקי יבחר את הדרך שלו לציית ולהוכיח 
את הציות שלו לעקרונות ולסטנדרטים, כפי שהם 

מפורטים בקוד התנהגות לשותפים עסקיים.
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://pscinitiative.org/principles
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Allergan מחקר ופיתוח של מוצרי
ב-Allergan, פעילויות המחקר והפיתוח שלנו 
מתמקדות בזיהוי והכנסה של מוצרים חדשים 

שמטפלים בצרכים רפואיים שטרם טופלו, תוך 
כדי הגדלת הגישה הגלובלית לתרופות איכותיות 

ולא יקרות אשר משפרות את איכות החיים של 
המטופלים שלנו.

כולנו שותפים לעדיפות לפיתוח מוצרים בטוחים. 
הדבר חל על כל השלבים של מחזור החיים של 
המוצרים שלנו, החל בפיתוח וכלה בשימוש על 
ידי המטופל. זו הסיבה שאנו שואפים להתעלות 
על רוב הסטנדרטים המחמירים ביותר שחלים 
על החברה שלנו. בטיחות מטופלים והשלמות 
של התוכניות שלנו מניעה את מאמצי המחקר 

והפיתוח שלנו, ולעולם איננו מקריבים את האיכות 
על מנת לעמוד במטרה או בתאריך יעד של 

החברה.

אנו מחויבים להתייחס לנבדקים של המחקרים 
שלנו בצורה אתית ובטוחה. מטרתנו להגן על 
בריאותם, בטיחותם ורווחתם של משתתפים 

במחקר בבני אדם, ואנו מכבדים את החוקים, 
התקנות והתרבות של המדינות שבהן נערכים 

הניסויים שלנו. כשיש צורך, אנו משתמשים בבעלי 
חיים במחקר, ואנו עורכים מחקרים אלו בבעלי 

חיים בצורה אחראית ואנושית. 

Allergan תומכת גם בפיתוח ובאימוץ של שיטות 
בדיקה ללא בעלי חיים כדי לצמצם ולהחליף 
ניסויים בבעלי חיים. אנו מצפים מהשותפים 

העסקיים שלנו להיות שותפים למחויבות לפתח 
ולתמוך במוצרים בטוחים ולהגן על הבריאות, 
הבטיחות והרווחה של משתתפים במחקרים.

מידע מדויק על המוצר
אנו מעריכים בזהירות ובהתמדה את הסיכונים 

והיתרונות של המוצרים שלנו לפני הפצתם לשוק. 
חשוב מאוד שהמטופלים והרופאים יבינו את 

הסיכונים והיתרונות לפני קבלת החלטות לגבי 
טיפול. זו הסיבה שאנו מתייחסים ברצינות רבה 

לאחריות שלנו לספק מידע מלא, מדויק ואמין 
בנוגע למוצרים שלנו ומצפים מהשותפים העסקיים 

שלנו גם לנהוג כך. 

אנו מוודאים שהטענות שלנו לגבי המוצרים שלנו 
מדויקות, הוגנות, מאוזנות ותואמות לתווית 

המאושרת שעל המוצר. אנו מתייחסים ברצינות 
רבה למחויבות שלנו לספק מידע מהימן לגבי 

המוצרים שלנו. 

Allergan מחויבת לפרסם תוצאות בעלות 
חשיבות רפואית, בין אם חיוביות או שליליות, 

מהמחקרים הקליניים שלה, ולחשוף את התמיכה 

אנו מבטיחים את בטיחות 
המטופלים ואיכות המוצרים

ב-Allergan אנו גאים במוצרים שלנו ופועלים להבטיח שהפיתוח שלהם ייעשה בסטנדרטים גבוהים 
של איכות ובטיחות. לעולם לא נסכן את בטיחות המטופל, איכות המוצר או הציות לתקנות.

שלנו בכל פרסום שנובע ממחקר שנתמך כספית 
על ידי החברה.

מוצרים איכותיים
ב-Allergan, אנו מפתחים את המוצרים שלנו תוך 

התחשבות במטופלים ומחויבים להבטיח שהם 
יקבלו מוצרים בטוחים ואיכותיים. המחויבות שלנו 
לאיכות אפשרה לנו לזכות באמונם של מטופלים 
ורופאים ברחבי העולם, ואנו שומרים על אמונם 

מדי יום. שלמות נתונים מהווה מרכיב חשוב 
באחריות שלנו בהבטחת הבטיחות, היעילות 

והאיכות של המוצרים שלנו, והמחויבות שלנו להגן 
על המטופלים שלנו.

דיווח על אירוע שלילי
אחת הדרכים השוטפות להבטחת בטיחות 

המוצרים שאנו מפיצים בשוק ושל המטופלים 
שמשתמשים בהם היא דיווח על אירועים שליליים 
ומעקב אחריהם. ל-Allergan יש מחויבות חוקית 

ואתית גם יחד לדווח על מידע זה לרשויות התקינה 
הממשלתיות. שותפים עסקיים צריכים לדווח על 

אירועים שליליים בהתאם לחוק, להדרכה על 
 Allergan אירועים שליליים שמסופקת על ידי

.Allergan ולהסכמים החוזיים שלהם עם
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ב-Allergan, אנו תמיד פועלים ביושרה ודבקים בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית ומקצועית. 
על ידי אינטראקציה בצורה אחראית, אנו זוכים באמונם של ספקי שירותי בריאות, עמיתנו והקהילה.

אנו יוצרים אינטראקציה 
בצורה אחראית

ציות לחוקים ולתקנות
אנו פועלים בתעשייה עתירת רגולציה ודורשים 
מהשותפים העסקיים שלנו לנהל את עסקיהם 

בצורה אתית ובהתאם לחוקים, לתקנות, 
להנחיות, ולקודים הרלוונטיים לתעשייה, וכן לקוד 

ההתנהגות של Allergan ולמדיניות שלנו.

קידום מוצר
מטופלים ורופאים סומכים על כך שהחברה שלנו 
תקדם את המוצרים שלנו בצורה ישרה ובהתאם 

לחוק. אנו מוודאים שהמידע שמסופק בחומרי 
קידום המכירות ובתכתובות שלנו מדויק, אמין 

ומאוזן.

שותפים עסקיים של Allergan, שעוסקים 
 ,Allergan בפעילויות של קידום מכירות מטעם

חייבים לספק מידע אמין, מדויק ומלא לגבי 
המוצרים שלנו, ולבצע קידום מכירות אך ורק 

בדרכים נאמנות, לא מטעות, הוגנות, מאוזנות 
ושתואמות לתוויות המוצרים המאושרות.

מחוות נימוס עסקיות
מותר לתת מחוות נימוסין עסקיות )כגון ארוחות 

צנועות, אירוח ומתנות סמליות( ללקוחות 
Allergan מטעם Allergan במצבים מוגבלים ואך 

ורק בהתאם להנחיות של Allergan. שותפים 
עסקיים חייבים להבטיח שכל מחוות נימוסין 

עסקית שניתנת מטעם Allergan לא תפורש 
בצורה מטעה, ולא תיראה כניסיון להציע משהו לא 

הולם או להשפיע על החלטה עסקית.

אינטראקציות עם אנשי רפואה ופקידי ממשל
ב-Allergan, יש לנו קשרים שוטפים עם אנשי 
רפואה )HCP(, ואנו מספקים להם מידע כדי 

לסייע להם לקבל החלטות מושכלות בנוגע 
לטיפולים רפואיים. אנו מקפידים על סטנדרטים 
גבוהים של יושרה ומפגינים את המחויבות שלנו 

לרווחת המטופל בכל היבט של הקשרים שלנו 
עם אנשי רפואה ופקידי ממשל ודורשים את אותו 

הדבר מהשותפים העסקיים שלנו. 

לשותפים עסקיים אסור להציע לאנשי רפואה או 
לפקידי ממשל תמריץ לא הולם )כולל כל תשלום, 

שוחד, שלמונים או הנחה( על מנת להשפיע על 
החלטות של מתן מרשם, רכישות, המלצות או 

רוקחות.

שקיפות
Allergan מחויבת לשקיפות בכל ההיבטים 

של העסק שלנו, החל מרישום עסקות כספיות 
והאינטראקציה שלנו עם אנשי רפואה, וכלה בדרך 
שבה אנו מתעדים את תוצאות הניסויים הקליניים 

שלנו. 

איננו משתתפים אף פעם בפעילות שתפגע 
בשיפוט המקצועי של הארגון שלנו, איננו מציעים 

יחס מיוחד ולא יוצרים רושם אצל אחרים שאנו 
פועלים בצורה לא ישרה בדרך כלשהי. אנו 

דורשים את אותה רמת מחויבות לשקיפות בכל 
ההיבטים מהשותפים העסקיים שלנו.
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ציות לתקנות מסחר
כחברה שמייצאת ומייבאת מוצרים ומידע אל 
ומארצות ברחבי העולם, אנו כפופים לחוקים 

שמווסתים כיצד ועם מי מותר לנו לעשות עסקים. 
אנו מצייתים לכל חוקי המסחר הרלוונטיים ולחוקים 

של כל הארצות ששולטות בטרנזקציות, כולל כל 
חוק רלוונטי שנוגע לחרם ולסנקציות מסחר. 

אנו מצפים לאותה רמה של מחויבות לציות לכל 
החוקים והתקנות הרלוונטיים גם מהשותפים 

העסקיים שלנו.

תחרות הוגנת
Allergan מקדמת את העסק שלנו ושומרת על 

אמון המטופלים על בסיס האיכות והמצוינות של 
המוצרים שלנו. 

אנו תומכים בשוק חופשי ופתוח ומצייתים לחוקים 
לשמירה על התחרות בכל מקום שבו אנו עושים 
עסקים. אנו נמנעים מדיונים על עניינים רגישים 

מבחינת תחרותיות ועל הסכמים שמגבילים בצורה 
לא הולמת את התחרות או מפרים את החוק, כולל 
דיונים והסכמים עם מתחרים על תיאום מחירים או 
תנאי מכירה, חלוקת שווקים, לקוחות או אזורים או 

מניעת כניסה לשוק ממתחרים. 

אנו תמיד שואפים להתחרות בצורה הוגנת ומצפים 
לכך גם מהשותפים העסקיים שלנו.

קשרים של שותפים עסקיים עם צדדים שלישיים 
אחרים

הקשרים שאנו בונים עם השותפים העסקיים שלנו 
מבוססים על מסד של אמון וכבוד הדדיים. 

אנו מצפים מהשותפים העסקיים שלנו לנהל 
עסקים ביושרה, ולהיות אחראים לשמירה על 

קשרים אתיים עםAllergan, כמו גם עם ספקים 
וצדדים שלישיים אחרים מטעמנו.

מניעת שוחד ומניעת שחיתות
שוחד ושחיתות יכולים לפגוע בקהילות, בשוק, 

במטופלים שלנו ובלקוחות ועלולים לפגוע במוניטין 
שלנו. 

ב-Allergan אנו לא מציעים תמריצים לא הולמים, 
ואיננו מרשים לאחרים לעשות כן מטעמנו, 

בתמורה להחלטה עסקית לטובתנו, יתרון עסקי 
או כפרס למישהו על החלטה עסקית לטובתנו או 

יתרון עסקי שניתן בעבר.

אנו יוצרים אינטראקציה 
בצורה אחראית )המשך(

ב-Allergan, אנו תמיד פועלים ביושרה ודבקים בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית ומקצועית. 
על ידי אינטראקציה בצורה אחראית, אנו זוכים באמונם של ספקי שירותי בריאות, עמיתנו והקהילה.
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אנו מגנים על 
החברה שלנו

 ב-Allergan, הקשרים, הנכסים והמותג שלנו הם מה שמאפשר לנו להשיג תוצאות. 
 אנו מובילים עם יושרה, כדי שנוכל לשרת בצורה יעילה את בעלי העניין שלנו על ידי הגנה על הנכסים, 

המידע והרשומות של החברה שלנו.

ניגוד עניינים
ניגוד עניינים מתרחש כאשר עניינים אישיים 

מפריעים, או נוצר רושם שהם מפריעים, 
לאינטרסים של החברה שלנו, או אם אדם מסוים 

משתמש בקשרים שלו לתועלת אישית. ניגודי 
עניינים שכאלה נגרמים עקב קשרים אישיים, 
עניינים כספיים, יוזמות עסקיות או הצעות לא 

הולמות של מתנות או בילויים. 

ב-Allergan, אנו מקבלים החלטות אובייקטיביות 
ופועלים למנוע מצבים שעלולים ליצור, או יוצרים 

מראית עין של, ניגוד עניינים, ואנו מצפים לכך גם 
מהשותפים העסקיים שלנו.

מידע עסקי סודי
ב-Allergan, הקניין הרוחני, הסודות המסחריים, 

המידע הקנייני ומידע עסקי סודי אחר שלנו 
מספקים לחברה שלנו יתרון תחרותי, ואם הם 

יתפרסמו בציבור ללא רשותנו ולא בהתאם 
לפרוטוקולים המתאימים, עלול להיגרם לנו נזק. 

השותפים העסקיים שלנו אחראים לציית לכל 
הדרישות החוזיות להגנה על המידע העסקי של 

Allergan, לטפל בכל המידע העסקי בקפידה 
ולהגן עליו מפני שימוש ומסירה לא מורשים.

הגנה על פרטיות ונתונים
אנשים סומכים על Allergan שתאסוף, תעבד, 

תעביר, תגן ותאחסן את הנתונים האישיים שלהם 
)כלומר, מידע שיכול לשמש כדי לזהות, לאתר או 
ליצור קשר עם אדם, בנוסף לנתונים אחרים, כפי 

שמוגדר בחוקי הגנת הנתונים/פרטיות( בצורה 
מאובטחת, תוך ציות לחוק, בהתאם להודעות 

הניתנות להם ובהתאם להסכמתם, כנדרש.

לפי החוק והחוזים שלהם, השותפים העסקיים 
שלנו נדרשים לעבד נתונים אישיים אך ורק 

 .Allergan בהתאם להוראות של

שותפים עסקיים שאחראים לעיבוד )כלומר, איסוף, 
אחסון, שימוש, העברה או מסירה( של נתונים 

אישיים שבבעלות Allergan יידרשו לחתום על 
 ,Allergan נספח הפרטיות וההגנה על נתונים של

או תנאים דומים, ולהסכים לציית לכל החוקים 
הרלוונטיים שנוגעים לפרטיות ולהגנה על נתונים. 

שותפים עסקיים חייבים לדווח מייד על כל תקריות 
הנתונים שקשורות ל-Allergan למשרד הפרטיות 
IR-Privacy@ בכתובת Allergan הגלובלית של

.allergan.com

מידע פנימי
בזמן עבודתך כשותף עסקי של Allergan, ייתכן 

שתיתקל במידע מהותי ולא ציבורי )"פנימי"( לגבי 
החברה שלנו או חברות שאיתן אנו עושים עסקים, 

או נמצאים בדיונים עסקיים איתן. 

כל החלטה לקנות, למכור או להחזיק ניירות ערך, 
בין אם ניירות ערך של Allergan או של חברות 

אחרות )לדוגמה, מניות, איגרות חוב או אופציות( 
בזמן החזקת מידע פנימי אודות Allergan או 

חברה אחרת שכזו, מנוגדת לחוק. 

לשותפים עסקיים אסור לסחור במידע פנימי או 
להעבירו לאחרים שעשויים לסחור לפיו, לפני 

שהוא נעשה זמין באופן ציבורי למשקיעים רגילים 
)לדוגמה, פרסום לציבור, הודעה לעיתונות או דרך 

דף האינטרנט הציבורי שלנו(.
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ב-Allergan, ההתנהגות האתית שלנו והצלחת החברה שלנו הולכים יד ביד. אנו עושים את הדבר הנכון
אנו שומרים על יושרה בלב כל דבר שאנו עושים.
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אנו מגינים על 
החברה שלנו )המשך(

 ב-Allergan, הקשרים, הנכסים והמותג שלנו הם מה שמאפשר לנו להשיג תוצאות. 
אנו מובילים עם יושרה, כדי שנוכל לשרת בצורה יעילה את בעלי העניין שלנו על ידי הגנה על הנכסים, 

המידע והרשומות של החברה שלנו.

נכסי החברה
ב-Allergan, נכסי החברה שלנו )לדוגמה, חומרה 

ותוכנה של מחשבים, רכוש חברה, משאבים 
כספיים, אספקה משרדית ואבטחת מידע( חשובים 

לעסק שלנו ומאפשרים לנו לבצע את עבודתנו 
בצורה יעילה ואפקטיבית.

באחריות השותפים העסקיים שלנו לשמור על 
נכסי החברה של Allergan המסופקים להם, 

לנהל את כל המשאבים של Allergan בתשומת 
לב ולהשתמש במשאבים אלה בצורה אחראית 

ואך ורק למטרות עסקיות.

ניהול רשומות
ב-Allergan, אנו מחויבים לשמור על הרשומות 

שלנו בצורה אחראית ולוודא שיש בידינו את 
הרשומות שתומכות במחויבויות המס, החוקיות 

והכספיות שלנו. 

אנו מצפים מהשותפים העסקיים שלנו לפעול לפי 
אותם סטנדרטים בהחזקת רשומות מדויקות בעת 
עבודה מטעם Allergan, ולציית לחוקים הקשורים 

.Allergan ולהסכמים החוזיים שלהם עם

יושרה פיננסית
 Allergan כחברה שנסחרת בציבור, מחובתה של
לשמור על כל הספרים והרשומות באופן שישקפו 

את המצב הכספי שלנו ואת העסק שלנו בצורה 
מדויקת, כנה, מלאה ובזמן. 

שלמות הספרים והרשומות העסקיות שלנו חיונית 
להצלחתנו השוטפת, והשותפים העסקיים שלנו 

אחראים באותה מידה להבטיח את שלמות 
.Allergan הרשומות העסקיות של

נוסף על כך, Allergan מחויבת למנוע סיוע פלילי 
להעלמת מס, ולהבטיח ציות מלא לדרישות 

של מניעת העלמת מס במהלך ובהיקף של כל 
הפעולות העסקיות שלה. אנו מצפים מהשותפים 

העסקיים שלנו להפגין אותה רמה של מחויבות.

יצירת שותפות עם יושרה  |  אנו מגינים על החברה שלנו
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סביבה, גהות ובטיחות
אנו פועלים לספק מקום עבודה בטוח ובריא 
ולהפחית את ההשפעה שלנו על הסביבה. 

 UN Global Compact-חתומה על ה Allergan
)העקרונות הקומפקטיים הגלובליים של האו"ם( 

וקבעה יעדים וסטנדרטים לגבי סביבה, גהות 
ובטיחות באתרים שלנו ברחבי העולם כדי להבטיח 
ציות לכל הכללים והתקנות הפדרליים, המדינתיים 
והמקומיים וצמצום של השפעת התפעול שלנו על 

הסביבה.

שותפים עסקיים יגנו על עובדים מפני חשיפה 
לסכנות כימיות, ביולוגיות ופיזיות, יפעילו תוכניות 

למניעת מצבי חירום וטיפול בהם, יפעלו באופן 
אחראי מבחינת הסביבה ויתחזקו מערכות 

שיבטיחו ניהול הולם של פסולת, פליטות לאוויר 
ושחרור שפכים. 

אנו מצפים מהשותפים העסקיים שלנו לציית לכל 
החוקים והתקנות הקשורים.

זכויות אדם
ב-Allergan, בכל מקום שבו אנו פועלים אנו 

עושים זאת כאזרחים תאגידיים טובים. אנו 
תומכים בעקרונות הכלולים בהצהרה העולמית 
בדבר זכויות האדם ומחויבים לכבד זכויות אדם 

בכל רמה של שרשרת האספקה שלנו. 

 Modern Slavery Act 2015-אנו מצייתים ל
)החוק למניעת עבדות( ולחקיקות דומות בתחומי 

שיפוט אחרים. שותפים עסקיים לא ישתמשו 
בעבודות כפייה, עבודה מאולצת, עבודה תחת 

חוזה התקשרות או עבודת אסירים כפויה.

אנו מחויבים למיקור אחראי של המוצרים שלנו 
ומצייתים לחוקים שמחייבים גילוי של השימוש בהם. 

אנו מכבדים זכויות אדם על ידי הקפדה על 
בדיקת נאותות ולעולם איננו עושים עסקים 

ביודעין עם חברה א אדם שמפרים חוקי העסקה 
או משתתפים בהפרת זכויות אדם, כולל עבודת 
ילדים, עבודות כפייה, סחר בבני אדם, עונשים 
פיזיים ואפליה לא חוקית, ואנו מצפים לכך גם 

מהשותפים העסקיים שלנו.

אנו אזרחים 
אחראים

Allergan מתמקדת בסיוע לאנשים בכל מקום לחיות חיים טובים יותר. אנו פעילים בקהילה שלנו, 
תכליתיים בקשר שלנו ומחויבים לתרום לשינוי.
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שוויון הזדמנויות בתעסוקה
ב-Allergan, אנו מחויבים לספק שוויון הזדמנויות 
בתעסוקה לאנשים כשירים בכל התפקידים, כולל 
גיוס, בחירה, קידום, הכשרה, סיוע בשכר לימוד, 
תגמולים, הטבות, העברה, פיטורים, סיום עבודה 
ותוכניות חברה ופנאי. המדיניות ושיטות העבודה 

שלנו אוסרים אפליה לא חוקית.

תוכניות ההעדפה המתקנת שלנו, שמכסות 
מיעוטים, נשים, אנשים עם מוגבלויות וחיילים 
משוחררים, אומצו בהתאם לחוקים ולתקנות 

הרלוונטיים, ומגדירים תחומי אחריות ספציפיים 
להעדפה מתקנת ולשוויון הזדמנויות בתעסוקה של 

העובדים שלנו. 

אנו מצפים מכל העובדים להפגין מחויבות למאמצי 
ההעדפה המתקנת שלנו על מנת להבטיח זמינות 

של שוויון הזדמנויות לכולם, לעודד מגוון בתוך 
Allergan ולהפגין רגישות וכבוד לאחרים.

 Allergan קצין שוויון ההזדמנויות בתעסוקה של
 Global-הוא סגן הנשיא של ה )"EEO קצין"(

Talent . חברת Allergan היא קבלן פדרלי 
 Vietnam-ולכן כפופה לצו נשיאותי 11246, ה

 Era Veterans’ Readjustment Assistance

Act משנת 1974, כפי שתוקן בפסקה 503 של 
ה-Rehabilitation Act משנת 1973, וכל אחת 

מתקנות היישום שלהם. 

Allergan מחויבת לדווח למשווקים ולספקים 
שלנו לגבי מדיניות שוויון ההזדמנויות וההעדפה 

המתקנת שלנו. חברת Allergan מבקשת 
מהשותפים העסקיים שלנו לתמוך במאמצנו לפעול 

לפי מדיניות זו.

מניעת הטרדה ומניעת אפליה
ב-Allergan, אנו פועלים לשמור על סביבת עבודה 

חיובית נטולת הטרדה, אפליה, הפחדה, הצקה 
ונקמה. הטרדה ואפליה על רקע גזע, צבע, גיל, 

מין או מגדר, העדפה מינית, זהות מינית או ביטוי 
מיני, מוצא אתני/לאומי, סטטוס אזרחות, נכות, 

דת, חברות באיגוד מקצועי, מצב משפחתי, שירות 
צבאי ועבר צבאי, מידע גנטי או כל סטטוס אחר 

שמוגן בחוקים הרלוונטיים, אסורים. 

התנהגות מטרידה ומפלה מגיעה בצורות 
רבות, כולל פעולות מילוליות, פיזיות, ויזואליות 

והתנהגותיות. איננו מוכנים לקבל התנהגות 
מטרידה או מפלה כלפי כל מי שאיתו אנו עושים 

עסקים ומצפים מהשותפים העסקיים שלנו לשמור 
על אותו סטנדרט.

שותפים עסקיים יכבדו את הזכויות של העובדים 
שלהם, כפי שהן מוגדרות בחוקים המקומיים, וכן 
יאפשרו להם להתאגד בצורה חופשית, להצטרף 

או לא להצטרף לאיגודי עובדים, לבקש נציגות 
ולהצטרף למועצות פועלים. 

לעובדים של שותפים עסקיים תהיה אפשרות 
לתקשר בצורה פתוחה עם ההנהלה בנוגע לתנאי 
עבודה, ללא איום של אפליה, הטרדה, הצקה או 

נקמה.

אלימות במקום העבודה
ב-Allergan אנו מחויבים לספק מקום עבודה 

בטוח. לעולם לא נהיה מוכנים לקבל איום, הצקה, 
הפחדה, פעילויות הכרוכות במעקב, איומים, 
פגיעה פיזית באדם או במשפחה, בחברים, 

בעמיתים או ברכוש שלו, או הרס מכוון של הרכוש 
שלו, ולא נרשה נשיאת נשק בחצרים שלנו. 

אנו סומכים עליך שתשגיח ותדווח על כל התנהגות 
מאיימת או פוגענית ושתפתור כל בעיה בצורה 
רגועה. אנו מצפים מהשותפים העסקיים שלנו 

להפגין את אותה רמת מחויבות על מנת להבטיח 
מקום עבודה בטוח.

אנו דואגים 
זה לזה

ב-Allergan, אנו שואפים לעשות את הדבר הנכון זה לזה. באחריותנו ליצור 
ולשמור על מקום עבודה חיובי, בטוח ופרודוקטיבי.
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Allergan מספקת קו חם של החברה ומשאבים אחרים שמאפשרים לדווח על בעיות וסוגיות. העלאת סוגיות

העלאת סוגיות
ב-Allergan, אנו מצפים מהשותפים העסקיים 

שלנו לדווח על סוגיות בנוגע לאפשרות להתנהגות 
לא חוקית או לא הולמת שקשורה לעסק שלנו. 

אם אתה רואה או חושד שמישהו שפועל מטעם 
Allergan עוסק בפעילות או מתנהג בצורה 

שעשויה להפר את החוק, קוד ההתנהגות 
 ,Allergan לשותפים עסקיים או המדיניות של

עליך לדווח על כך מייד ל-Allergan דרך קו 
הפעולה ליושרה. 

קו הפעולה ליושרה מופעל באופן בלתי תלוי על 
ידי צד שלישי וזמין 24/7, מכל מקום בעולם. הוא 

מאפשר לאנשים לדווח על סוגיות בצורה אנונימית, 
כאשר הדבר מותר על פי החוק, וניתן לגשת 

AllerganIntegrityActionLine. אליו בכתובת
ethicspoint.com. נוסף על כך, באתר זה אפשר 
למצוא א מספרי הטלפון לקו הפעולה ליושרה של 

כל ארץ.

Allergan אוסרת נקמה כנגד אנשים על כך 
שהגישו תלונה בתום לב ומצפה מהשותפים 

העסקיים לשמור על אותו סטנדרט.
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