
AstraZeneca ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 
ಮೌಲ್ಯ ಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ನೀತಿಗಳು 

ನಮಮ  ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂಹಿತೆ ಕೆಲ್ಸದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಜೀವನವನ್ನು  ಔಷಧಿಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸಲು ನಮಮ  ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾಗಗದರ್ಗನ ನೀಡುತ್ು ದೆ 
 

ನಾವು ವಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವೆ 

• ನಾನ್ನ ಕುತೂಹಲ್ದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಎಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುತೆು ೀನೆ 

• ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಯೀಗಿಗಳಿಂದಗೆ ನಾನ್ನ ಸೃಜನಾತ್ಮ ಕವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ 
 

 

ನಾವು ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಆದಯ ತೆ ನೀಡುತೆು ೀವೆ 

• ರೀಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮಮಯಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಕೈಗೊಳುು ವ ಪ್ರ ತಿ 

ನರ್ಧಗರದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಕುರಿತ್ತ ಕಾಳಜವಹಿಸುತೆು ೀನೆ 

• ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ರೀಗಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳು ಲು 

ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತೆು ೀನೆ 
 

 

ನಾವು ಗೆಲಿ್ಲು ಆಡುತೆು ೀವೆ 

• ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಬದಧ ನಾಗಿದೆದ ೀನೆ 

• ಉದಯ ಮದಾದಯ ಿಂತ್ ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ, ಅಧಿಕ -ಕಾಯಗಕ್ಷಮತೆಯುಳು  

ಅಿಂತ್ಗಗತ್ ಮತ್ತು  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ತಂಡಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ ನರ್ಮಗಸುತೆು ೀನೆ 
 

 

ನಾವು ಸರಿಯಾದದದ ನೆು ೀ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ 

• ನನು  ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮತ್ತು  AZ ನ ಯರ್ಸಿ್ಸ ಗೆ ನಾನೇ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರನಾಗಿದೆದ ೀನೆ 

• ನಾನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲರುವುದನ್ನು  ಮುಕು ವ್ಯಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರು ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಸುರಕಿ್ಷತ್ಗೊಳಿಸುತೆು ೀನೆ 
 

 

ನಾವು ಉದಯ ಮಶೀಲ್ರು 

• ನಾನ್ನ ಧೈಯಗಶಾಲ್ಲಯಾಗಿದೆದ ೀನೆ, ದೃಢವ್ಯಗಿದೆದ ೀನೆ ಮತ್ತು  ಚತ್ತರತೆಯಿಿಂದ ರಿಸೆ್ಕ  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತೆು ೀನೆ 

• ನಾನ್ನ ತ್ವ ರಿತ್ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಲ್ಸ ಪೂರೈಸುವ ರಿೀತಿಯನ್ನು  

ಸರಳಗೊಳಿಸುತೆು ೀನೆ 
 

 
 

ಜ್ಞಗತಿಕ ನೀತಿಗಳು 

• ನಮಮ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

• ನಮಮ  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು 
 

• ನಮಮ  ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳ 

• ನಮಮ  ಸುಸ್ಸಥ ರತೆ 
 

 

  

  
    



 ASTRAZENECA ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ: ನಮಮ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 
 

ಇದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಿ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ವಿಜ್ಞಾ ನವು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಗಿದೆ; ಇದು ನಮಮ  ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಮೌಲ್ಯ ಗಳ 

ಮುಖ್ಯಯ ಿಂರ್ವ್ಯಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿವತ್ಗನೆ ತ್ರುವ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಸುಸ್ಸಥ ರಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸತ್ನದ 
ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಎಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುತೆು ೀವೆ.  

ವಿಜ್ಞಾ ನದಲಿ್ಲ  ಮುಿಂದಾಳತ್ವ  ವಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಜಗತಿು ನ ಎಲಿ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲ  ರೀಗಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು  

ಸುರ್ಧರಿಸುತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ಇದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ 

ನಾವು ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುರ್ ಎಲ್ಲಾ  ಕಡೆರ್ಲ್ಲಾಯೂ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತತ  ಸಮಗರ ತೆರ್ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟು  ಹೊಸತ್ನದ ಸಂಶೀಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತತ  ಉತ್ಪಾ ದನೆರ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಳ್ಳು ತೆತ ೀವೆ. ನಾವು ಕೇರ್ಲ 

ಕಾನೂನ್ನಬದಿವೊಂದೇ ಅಲಾ ದೇ ನೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಯನೀರ್ವಾದ ಕೆಲಸರ್ನ್ನು  ನೀಡಲು ಸುರಕ್ಷತೆ, 

ಗುಣಮಟ್ು , ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತತ  ಜೈವಿಕ ನೈತಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ, ನರ್ಮಾರ್ಳಿಗಳ್ಳ, 

ಕೀಡ್ಗಳ್ಳ, ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಒಳ್ಳು ರ್ ರೂಢಿರ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ರೀಗಿಯ ಸುರಕಿೆ  ನಮಮ  ಬದಧ ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ  ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ 

ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಅವರ ಜೀವನದುದದ ಕೆ್ಕ  ಖ್ಯತಿರ ಪ್ಡಿಸಲು ನಾವು ನಯಂತ್ರ ಣಗಳನ್ನು  ಕಾಯುದಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. 

• ನಖ್ರವ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ಖ್ಯತಿರ ಪ್ಡಿಸಲು ವಯ ತಿರಿಕು  ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಜನರ ಮೇಲ್ಲ, 

ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ನಾವು ಗುರುತಿಸುತೆು ೀವೆ, 

ವರದ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಹರಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯುಕು  ಸಮಮ ತಿಯ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ 

ಡೇಟಾವನ್ನು  ರಕಿ್ಷಸುತೆು ೀವೆ. 

• ಅಪಾಯಗಳನ್ನು  ಕನಷಠ ಗೊಳಿಸುತ್ು ಲೇ ನಮಮ  ಉದೆದ ೀಶತ್ ರೀಗಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗಾಗಿ ಸಂಭಾವಯ  

ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನು  ನಾವು ವಿನಾಯ ಸಪ್ಡಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಹೆಲಿ್ಲ ಿಂಕ್ಷ ಘೀಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನದ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  

ಬಿಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ನಾಗೊಯಾ ಪ್ರರ ಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುತೆು ೀವೆ. 

• ರೀಗಗಳನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟಟ  ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳು ಲು, ರೀಗಪ್ತೆು  ಸುರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಹೊಸ ಚ್ಚಕ್ಷತಿೆ ಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಮಾನವ ಭ್ರರ ಣದ ಕಾಿಂಡಕೊೀರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಭ್ರರ ಣ ಅಿಂಗಾಿಂರ್ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ, ಅರ್ವ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಸ ಮಾನವ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ಸಕೊಿಂಡು 

ನಾವು ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತೆು ೀವೆ. 

• ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಣಿ ಜೀವಕೊೀರ್ಗಳು, ಪಾರ ಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಿಂಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ವಸುು ಗಳ ಸುರಕಿ್ಷತ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಯಂತ್ರ ಣದ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಎಚಿ ರವಹಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಣಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಿಂದ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಒಿಂದೇ ಜ್ಞಗತಿಕ 

ಮಾನದಂಡವನ್ನು  ಅನವ ಯಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಾವು 3ಆರ್ಗಳ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು  (ಬದಲಾವಣೆ-ತ್ಗಿಿ ಸುವಿಕೆ-ಸುರ್ಧರಣೆ) 

ಅನವ ಯಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಪಾರದರ್ಗಕವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ದೊಡಡ  ಜ್ಞತಿಯ ಕೊೀತಿಗಳನ್ನು  

ಅರ್ವ್ಯ ಕಾಡುಗಳಿಿಂದ ಹಿಡಿದರುವ ಕೊೀತಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದಲಿ್ . 

ನಾವು ನಮಮ  ವೈದಯ ಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಲೀಕನದ ಅಧಯ ರ್ನಗಳನ್ನು , ಅಧಯ ರ್ನ ನಂತ್ರದ 

ಫಲ್ಲತ್ಪೊಂಶಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾ  ನೀೊಂದಾಯಿಸತೆತ ೀವೆ ಹಾಗೂ 

ಸಹಯೀಗಿಗಳ್ಳ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸುರ್ ಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಾ  ನಮಮ  ಫಲ್ಲತ್ಪೊಂಶಗಳನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲು ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಪರ ರ್ತ್ು  

ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ, ಇವೆಲಾ ರ್ನೂು  ಪ್ರರದಶಯಕತೆರ್ನ್ನು  ಪರ ದಶಯಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಸಮಯೀಚಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ನಮಮ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಫಲ್ಲತಾಿಂರ್ಗಳನ್ನು  ಅವು ನಮಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕರ ಅಲಿ್ದೇ ಇದದ ರೂ ಪ್ರ ಕಟಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆದ ೀರ್, ಅರ್ಗಪೂಣಗ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಮಮ  ಬೌದಧ ಕ ಸವ ತಿು ನಿಂದಗೆ 

ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಮಾಡಿಕೊಳು ದೇ ಹಂಚ್ಚಕೊಳು ಲು ನಾವು ಒಳ್ಳು ಯ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆಗಳ ರೂಢಿಯ 

ಮಾಗಗಸೂಚ್ಚಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಐಸ್ಸಎಿಂಜೆಇ ಶಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ವಿಜಾಾ ನದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಾಹಯ  ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ್ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಂಶೀಧನೆರ್ನ್ನು  ಬೊಂಬಲ್ಲಸುತೆತ ೀವೆ 

ಮತ್ತತ  ರೀಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತ ಮ ಔಷಧಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಕಡುಗೆ ಸಲ್ಲಾ ಸುತೆತ ೀವೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ನಮಮ  

ಉತ್ಾ ನು ಗಳ ಪರ ಚಾರಕಾಾ ಗಿ ಅಲಾ . 

ಮೂರನೆರ್ರ್ರು ನಮಮ  ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುರ್ವುಗಳಲ್ಲಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ಮತ್ತತ  ವೈಜಾಾ ನಕ ನಡರ್ಳಿಕೆಗಾಗಿ 

ನಮಮ ನ್ನು  ಹೊಣೆಯಾಗಿಸಿಕಳ್ಳು ತೆತ ೀವೆ. 



 ASTRAZENECA ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ: ನಮಮ  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು 
 

ಇದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

ಔಷಧ್ಗಳ ಮುಿಂದನ ತ್ಲ್ಲಮಾರನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾ ನವು ನಮಮ ನ್ನು  ಎತ್ು  ಒಯುಯ ತ್ು ದೆಯೀ ಅದನ್ನು  

ಅವಲಂಬಿಸ್ಸರುತ್ು ದೆ. ವಿಭಿನು ತೆಯನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಸುರ್ಧರಣೆಗಳು ಅಭಿವೃದಧ ಯ ಪ್ರ ತಿ 

ಹಂತ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮತ್ತು  ಕಂಪ್ನಯ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಗರ ತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ರೂಪುಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ವೆ. 

ಸಮಗರ ತೆಯನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತು  ಎಲಿ್  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮಮ  ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದು ನಮಮ  ವಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ರಕಿ್ಷಸುತ್ು ದೆ, ನಮಮ  ಮನು ಣೆಯನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸಾವಗಜನಕರಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ು ದೆ. 

ನಾವು ಇದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ 

ನಾವು ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುರ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಗಳಲ್ಲಾಯೂ ನಮಮ  ರ್ಯ ರ್ಹಾರದ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಭಾಗರ್ನೂು  ಸಮಗರ ತೆ, 

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರದಶಯಕತೆರ್ ಮೂಲಕ ನರ್ಯಹಿಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳುು ವಂತಿದದ ರೂ ಕ್ಕಡ ಲಂಚಗುಳಿತ್ನ ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಭ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವನ್ನು  ಸಹಿಸುವುದಲಿ್ . ನಾವು ಹಣದ ವಿನಮಯ, ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಮೌಲ್ಯ ಯುತ್ ವಸುು ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸೂಕು ವಲಿ್ದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಯವರ ನರ್ಧಗರವನ್ನು  ಪ್ರ ಭಾವಿಸುವುದಲಿ್  

ಅರ್ವ್ಯ ಸೂಕು ವಲಿ್ದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪ್ರ ಭಾವಕೆೆ  ಒಳಗಾಗಲು ಅವಕಾರ್ ನೀಡುವುದಲಿ್ . ಸೂಕು ವಲಿ್ದ 

ಪ್ರ ಭಾವದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಕ್ಕಡ ನಾವು ಮಾಡುವುದಲಿ್ . 

• ನಮಮ  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಹಿತಾಸಕ್ಷು  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಹಿತಾಸಕ್ಷು  ಸಂಘಷಗ ಅರ್ವ್ಯ ನಮಮ  ವೃತಿು ಪ್ರ ನಣಗಯದ 

ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ಭಾವಬಿೀರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆಯೂ ಇರದಂತೆ ಖ್ಯತಿರ ವಹಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಡೇಟಾವನ್ನು  ನಾಯ ಯಯುತ್ವ್ಯಗಿ, ಪಾರದರ್ಗಕವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಸುರಕಿ್ಷತ್ವ್ಯಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, 

ಬಳಸುವುದು, ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ವುದು, ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತು /ಅರ್ವ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಖ್ಯಸಗಿತ್ನವನ್ನು  ಗೌರವಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ರಕಿ್ಷಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ವಯ ವಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಆಧುನಕ ಗುಲಾರ್ಮತ್ನ ಅರ್ವ್ಯ ಮಾನವ ಕಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾರ್ 

ನೀಡುವುದಲಿ್ . 

• ನಾವು ಇನ್ಸೈಡರ ಟ್ರ ೀಡಿಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಕಾರ್ ನೀಡುವುದಲಿ್ . ನಾವು ನಾಯ ಯಯುತ್ವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಸಪ ಧಿಗಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ವ್ಯಯ ಪಾರ ನಯಂತ್ರ ಣದ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಸಾವಗಜನಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಯೀಚ್ಚತ್ ಪಾರದರ್ಗಕತೆಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕಮಾಡುತೆು ೀವೆ.  

• ನಾವು ತೆರಿಗೆ ತ್ಪಿಪ ಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾರ್ ನೀಡುವುದಲಿ್  ಅರ್ವ್ಯ ಅಲ್ಕಿ್ಷಸುವುದಲಿ್ . 

• ನಾವು ನಮಮ  ಬಗಿೆ  ತ್ಪಾಪ ದ ನರೂಪ್ಣೆಯನ್ನು  ನೀಡುವುದಲಿ್ . 

• ನಾವು ನಮಮ  ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಇತ್ರರಿಗೆ ನಷೇಧಿತ್ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಅವಕಾರ್ ನೀಡುವುದಲಿ್ , 

ಕೇಳುವುದಲಿ್  ಅರ್ವ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದಲಿ್  ಮತ್ತು  ಈ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಸನು ವೇರ್ದಲಿ್ಲಯೂ 

ಸಮಗರ ತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯುತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ನಮಮ  ರ್ಯ ರ್ಹಾರದ ಕುರಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಯುತ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿೊಂದ ಸಂರ್ಹನ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ಪ್ರ ಚಾರದ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಾರದದ ಲಿ್ದ ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಖ್ರವ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ, ತ್ಪುಪ  

ಕಲ್ಪ ನೆ ನೀಡುವಂತಿರುವುದಲಿ್ , ನಾಯ ಯಯುತ್, ಸಮತೊೀಲ್ಲತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಪುರಾವೆಯ 

ಬಿಂಬಲ್ ಹೊಿಂದರುತ್ು ವೆ. 

• ನಾವು ಕೇವಲ್ ಅನ್ನಮೊೀದತ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ನಮೊೀದತ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಯೀಜನ ಎರಡರ ಕುರಿತೂ ಆರೀಗಯ  ಕಾಳಜ ವೃತಿು ಪ್ರರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತೆು ೀವೆ, ಇದರಿಿಂದ ಅವರು ಪ್ರ ತಿ ರೀಗಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚ್ಚಕ್ಷತಿೆಯ ನರ್ಧಗರವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು. 

• ನಾವು ರೀಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಅವರಿಂದಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಸಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ, ಇದರಿಿಂದ ನಾವು 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹುದು. 

• ನಾವು ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಆನ್ಲೈನ ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ನಮಮ  ನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ ತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುರ್ ಬದಿ ತೆರ್ನ್ನು  ಹೊೊಂದ್ಧರುರ್ ಅಹಯ 

ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ಅರ್ರು ನಮಗೆ ನೈಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ. 

ಅರ್ರು ಮಾಡುರ್ ಕೆಲಸಕೆಾ  ನಾಯ ರ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕತ ವಾಗಿರುರ್ಷ್ಟು  ಹಣರ್ನ್ನು  ಪ್ರರ್ತಿಸುತೆತ ೀವೆ. 



 ASTRAZENECA ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ: ನಮಮ  ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳ 

 

ಇದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ದೊರಕುವ, ಬಿಂಬಲ್ವಿರುವ ಮತ್ತು  ಸುರಕಿ್ಷತ್ವ್ಯದ ಅದುು ತ್ ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ನಾವು ಹೊಿಂದದೆದ ೀವೆ, ಇದರಿಿಂದ ನಮಮ  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ, ವಿಶಷಟ  ಪ್ರ ತಿಭಾನವ ತ್ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು 

ಹೊಸತ್ನಕೆೆ  ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಲು ಮುಕು ವ್ಯಗಿರುತಾು ರೆ. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಎಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ 

ಉತಿಾಹವನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ಸಮರ್ಗ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮನು ಣೆ ನೀಡುತೆು ೀವೆ. 

ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳವನ್ನು  ಸುರಕಿ್ಷತ್ ವ್ಯಯ ವಹಾರಿಕ ಪ್ರಿಸರವ್ಯಗಿ ಕಾಯುದಕೊಳುು ವುದರಿಿಂದ ನಮಮ  ಜನರು, ಆಸ್ಸು ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮನು ಣೆಯನ್ನು  ರಕಿ್ಷಸಲು ಸಹಾಯವ್ಯಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ನಷಟ  ಹಾಗೂ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ನಾವು ಇದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ 

ನಾವು ವೈವಿಧಯ ತೆ, ಗೌರರ್ ಮತ್ತತ  ಸಮಾನ ಅರ್ಕಾಶದ ಸಂಸಾ ೃತಿರ್ನ್ನು  ಉತೆತ ೀಜಿಸುತೆತ ೀವೆ, ಇಲ್ಲಾ  ವೈರ್ಕತ ಕ 

ರ್ಶಸುು  ಕೇರ್ಲ ವೈರ್ಕತ ಕ ಸಾಮರ್ಯ ಯರ್ನ್ನು  ಹಾಗೂ ಕಂಪನಗೆ ನೀಡುರ್ ಕಡುಗೆರ್ನ್ನು  

ಅರ್ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. 

• ಲ್ಲಿಂಗ, ಲ್ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅಭಿವಯ ಕ್ಷು , ಜನಾಿಂಗ, ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯತೆ, ವಯಸಿು , ಲೈಿಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೀನ 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇತ್ರರನ್ನು  ನಾಯ ಯ, ಸಮಗರ ತೆ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ, ಸೌಜನಯ , 

ಪ್ರಿಗಣನೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು  ಘನತೆಯಿಿಂದ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ಎಲಿ್ರೂ ತ್ಮಮ  ರ್ಕ್ಷು  ರ್ಮೀರಿ ನವಗಹಣೆ ತೊೀರಿಸಬಹುದಾದ ಒಳಗೊಳುು ವಿಕೆಯ ವ್ಯತಾವರಣವನ್ನು  ನಾವು 

ಉತೆು ೀಜಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ, ನಯೀಜನೆ, ಸಂಬಳ, ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಭ್ಡಿು ಯ ಕುರಿತಾದ ನರ್ಧಗರಗಳನ್ನು  ಸಾಮರ್ಯ ಗ, 

ಅನ್ನಭ್ವ, ಇತ್ರರ ಕುರಿತ್ತ ನಡವಳಿಕೆ, ಕೆಲ್ಸದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಗನವಗಹಣೆ ಮತ್ತು  ಕೆಲ್ಸಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸ 

ಪ್ರ ದಶಗಸ್ಸರುವ ಸಾಮರ್ಯ ಗವನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಸ ಕೈಗೊಳುು ತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಉದೊಯ ೀಗಿಯ ಪ್ರ ತಿಭೆಯನ್ನು  ಬಳ್ಳಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರೂ ತ್ಮಮ  ಸಾಮರ್ಯ ಗವನ್ನು  

ಸಾಧಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

ನಮಮ  ತ್ವ ರಿತ್ ಗತಿರ್ ರ್ಯ ರ್ಹಾರರ್ನ್ನು  ನಮಮ  ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊೊಂದುವಂತೆ ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ಮತ್ತತ  

ನಮಮ  ತ್ಪ್ಪಾ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳಿೊಂದ ಕಲ್ಲಯುವುದನ್ನು  ಖಾತಿರ ಪಡಿಸಿಕಳು ಲು 

ಮುಕತ  ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಯುತ್ ಸಂಭಾಷಣೆರ್ನ್ನು  ಅರ್ಲಂಬಿಸಿರುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಮಮ  ಕಂಪ್ನಯು ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದನ್ನು  ಮುಿಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಮಮ  ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ 

ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಿಂದುವುದಲಿ್ವೆಿಂದು ಸಂದೇಹಿಸ್ಸರುವ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  

ವರದ ಮಾಡಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊಿಂಡಿರುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಭಾವಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಅನಾಮಧೇಯವ್ಯಗಿ ವರದ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ನಾವು ಆತಂಕಗಳನ್ನು  ನಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ ವರದ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಸೇಡಿನ ಕರ ಮವನ್ನು  ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಲಿ್ . 

ನಾವು ಸುರಕಿತ್, ಆರೀಗಯ ಕರ, ಸುಭದರ  ಕೆಲಸದ ವಾತ್ಪರ್ರಣರ್ನ್ನು  ಉತೆತ ೀಜಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮತ್ತತ  

ಉಳಿಸಿಕಳ್ಳು ತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  ನವಗಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಲ್ವ್ಯದ SHE ನವಗಹಣೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ (SHE) ನವಗಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಮಮ  SHE ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಿಂದುವಂತಿರುವ ಮಾನಡಂಡವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊಳುು ವ ಇತ್ರರಿಂದಗೆ 

ಮಾತ್ರ  ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

ನಮಮ  ವಿಜಾಾ ನದ ಹೆಚಿಿ ನ ಬಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪನರ್ ಸವ ತ್ತತ ಗಳ ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮ ಬಳಕೆರ್ನ್ನು  

ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ. ಸಿಸು ಮ್ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಗೊೀಪಯ  ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡು ನಮಮ  

ಆಸಿತ ರ್ ಸಮಗರ ತೆರ್ನ್ನು  ರಕಿಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ದಕ್ಷತೆಯಿಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನವಗಹಿಸುತೆು ೀವೆ ಇದರಿಿಂದ ಕಂಪ್ನ 

ಅವುಗಳ ಪೂತಿಗ ಮೌಲ್ಯ ದ ಪ್ರ ಯೀಜನ ಪ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ. 

• ಜನರು, ಕಂಪ್ನ ಹಾಗೂ ಷೇರುದಾರರ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು  ಕಾಯಲು ನಾವು ಕಂಪ್ನಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು, ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು 

ಅರ್ವ್ಯ ರೀಗಿಗಳ ನವಗಹಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆಪಾಯಗಳನ್ನು  ವರದ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

 
 
  



 ASTRAZENECA ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ: ನಮಮ  ಸುಸ್ಸಥ ರತೆ 
 

 

ಇದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

ನಾವು ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ಚಕ್ಷತಿೆ ಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು  ನೀಡುವ 

ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಕಂಪ್ನಯ ಮತ್ತು  ಒಟಾಟ ಗಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಜಗತಿು ನ 

ಭ್ವಿಷಯ ವನ್ನು  ಸುಬಧ್ರ ಗೊಳಿಸುತ್ು ದೆ. 

ದೀಘಗಕಾಲ್ಲಕ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ನಮಮ  ಧ್ಯ ೀಯೀದೆದ ೀರ್ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ದನ ನಾವು ಮಾಡುವ 

ನರ್ಧಗರಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಸದುದ , ಇದು ಸಾವಗಜನಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಗಿರುವ ಕಂಪ್ನಯಾಗಿ 

ನಮಮ  ದೀಘಗಕಾಲ್ಲಕ ಅಸ್ಸು ತ್ವ ವನ್ನು  ಬಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ. 

ನಾವು ಇದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ 

ನಾವು ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುರ್ ಎಲಾ  ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ  ನಮಮ  ರ್ಯ ರ್ಹಾರದ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಾ  ನಮಗೆ 

ಅನವ ಯಿಸುರ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ, ನರ್ಮಾರ್ಳಿಗಳ್ಳ, ಕೀಡ್ಗಳ್ಳ, ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತತ  

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ನಮಮ  ಮೌಲ್ಯ ಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ನೈತಿಕವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆಲಿ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಮೂಲ್ಭ್ರತ್, ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ದೃಢವಾದ ಹಣಕಾಸು, ನಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತತ  ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಣಾ ನಯಂತ್ರ ಣಗಳನ್ನು  

ಉಳಿಸಿಕಳ್ಳು ತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ಮೊೀಸವನ್ನು  ಸಹಿಸುವುದಲಿ್  ಮತ್ತು  ಇದಕೆೆ  ತ್ತತಾು ಗುವುದರಿಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲು ಎಲಿ್  ಸಕಾರಣ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ತೆು ೀವೆ.  

• ನಾವು ನಮಮ  ವ್ಯಯ ವಹಾರಿಕ ನರ್ಧಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಂಬಲ್ಲಸುವ ತಾಕ್ಷಗಕ ವಿವರಣೆಗಳ ದಾಖ್ಲ್ಲಯನ್ನು  

ಸತ್ಯ ಯುತ್ವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಪೂತಿಗಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ರಿಸೆ್ಕ  ಅನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  ನವಗಹಿಸಲು ನಯಂತ್ರ ಣ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ಬಲ್ಲಷಠ  

ಕಾಯಗನವಗಹಣೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. 

• ಮಹತ್ವ ದ ಘಟ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ನಣಾಗಯಕ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ನಾವು ಯೀಜನೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು  

ಹೊಿಂದದೆದ ೀವೆ. 

• ನಾವು ನಖ್ರ ಕಂಪ್ನ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ಪ್ರರಿಸರಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆರ್ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲಾ  ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ನೈಸಗಿಗಕ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ನಮಮ  ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು  ಪಾರಿಸರಿಕ ಸುಸ್ಸಥ ರತೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ತ್ಗಿಿ ಸಲು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ತ್ಗಿಿ ಸಲು ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆ. 

ನಾವು ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತತ  ಜಿೀರ್ನ ಗುಣಮಟ್ು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನದ 

ಮೌಲಯ ರ್ನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತೆತ ೀವೆ. 

• ನಾವು ಆರೀಗಯ  ಕಾಳಜಗೆ ಇರುವ ಆಕಿೆ ಸ್ಕ ಅನ್ನು  ಸುರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ರೀಗಿ ಹಾಗೂ 

ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ ಹಾಗೂ ದೀಘಗಕಾಲ್ ಉಳಿಯುವ ಆರೀಗಯ  

ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಆರೀಗಯ  ಅರ್ವ್ಯ ಆರೀಗಯ ಕಾಳಜ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳು, ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ ಅರ್ವ್ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಶಕ್ಷಣ, ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ 

ಮತ್ತು  ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪೃಕೃತಿ ವಿಕೊೀಪ್ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯಗಗಳನ್ನು  

ಬಿಂಬಲ್ಲಸುವ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ವ್ಯ ಉದಾರ ಉದೆದ ೀರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುತೆು ೀವೆ. 

• ನಾವು ಔಷಧ್ಗಳ ಕಾನೂನ್ನಬ್ದಹಿೀರ ವ್ಯಯ ಪಾರ ತ್ಡೆಯಲು ಜಗತಿು ನ ಎಲಿ್ಲಡೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಂದಗೆ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಿಂತ್ಹ ಔಷಧ್ಗಳಿಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ರೀಗಿಗಳನ್ನು  ರಕಿ್ಷಸುವ ಗುರಿ ಹೊಿಂದದೆದ ೀವೆ. 

  



ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ? 

ನಾವು ಪ್ರ ತಿ ದನವೂ, ನಮಮ  ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಕೆಲ್ಸದಲಿ್ಲ , ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು 

ದೇರ್ದಲಿ್ಲಯೂ AstraZeneca ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುವುದರಿಿಂದ ನಾವು ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ ಅನವ ಯಿಸುತೆು ೀವೆ ಎಿಂದು 

ನರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುವ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುವುದಕೆೆ  ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆದ ೀವೆ. 

ನಮಮ  ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಂಬಲ್ಕಾರಿ ಜ್ಞಗತಿಕ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳು ಜಗತಿು ನ ಉದದ ಕೆ್ಕ  ನಮಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವ 

ಕಾನೂನ್ನಗಳು, ನಯಮಾವಳಿಗಳು, ಉದಯ ಮ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಮಾಗಗಸೂಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಬದಧ ವ್ಯಗಿಯೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಮಗೆ ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ವೆ. ನಯಮಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ 

ಕಠಿಣವ್ಯಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ನಮಮ ದೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಮಮ  ಜ್ಞಗತಿಕ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳು ನಮಮ  ನೈತಿಕತಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಬೇಸ್ಕ್ಲೈನ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಸಥ ಳಿೀಯ ಮತ್ತು  ವ್ಯಯ ವಹಾರಿಕ ಘಟ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳು ಇನೂು  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಕಠಿಣವ್ಯಗಿರುವ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ವೇ ಇವುಗಳಿಿಂದ ವಿಭಿನು ವ್ಯಗಿರಬಹುದು. 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು  ಬಿಂಬಲ್ಕಾರಿ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ (ಒಟಾಟ ಗಿ “ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ”), 

ನಾವು ರೀಗಿಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ದೀಘಗಕಾಲ್ಲಕ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಾವು 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಿಂದ ಯರ್ಸಿ ನ್ನು  ಸಾಧಿಸುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ವಿಶಾವ ಸವನ್ನು  ಗಳಿಸುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  

ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ. ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸಥ ಳದ ಬಗಿೆ  ಹೆಮ್ಮಮ  ಹೊಿಂದರುತೆು ೀವೆ. 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆರ್ನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕು? 

ನಾವೆಲಿ್ರೂ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪಾಲ್ನೆಗೆ ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಮಾಯ ನೇಜರುಗಳು ಸಹ ತ್ಮಮ  ತಂಡಗಳಿಗೆ 

ಇದನ್ನು  ಅರ್ಗಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಇದಕೆೆ  ಬದಧ ವ್ಯಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಣೆಗಾರರು. ಹಾಗೂ ನಾವು 

ಕೇವಲ್ ನಮಮ  ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವ್ಯಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ಮೂರನೆಯ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಂದಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಆಯುದ ಕೊಳುು ತೆು ೀವೆ, ಇದರಿಿಂದ ನಮಮ  ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ನವಗಹಿಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸದಲಿ್ಲಯೂ AstraZeneca ದ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕೊಳು ಬಹುದು. 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆರ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ ನಾವು ನಧಾಯರರ್ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳು ತೆತ ೀವೆ? 

ನಮಮ  ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಪ್ರ ತಿ ಸನು ವೇರ್ವನೂು  ಒಳಗೊಳು ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್  ಅರ್ವ್ಯ ಒಳ್ಳು ಯ ನಣಗಯಕೆೆ  

ಪ್ಯಾಗಯವ್ಯಗಿರುವುದಲಿ್ . ಇದು ಸವ ತಃ ನಾವೇ ನರ್ಧಗರ ಕೈಗೊಳುು ವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ನೀಡುತ್ು ದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನರ್ಧಗರ ಕೈಗೊಳುು ವುದಕೆೆ  ಕಷಟ ವ್ಯದಲಿ್ಲ , ನಮಮ ನ್ನು  ಸವ ತಃ ಕೇಳಿಕೊಳಿು : 

• ನಾನೇಕೆ ಈ ನರ್ಧಗರವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ? 

• ಇದು AZ ನ ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ತ್ತ್ವ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಿಂದುವಂತಿದೆಯೇ? 

• ನನು  ಮಾಯ ನೇಜರ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಇದರ ಕುರಿತ್ತ ನಾಳಿನ ಸುದದ ಯಲಿ್ಲ  ಓದುವುದನ್ನು  ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀವೆಯೇ? 

ನೀವು ನಮಮ  ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯಿಂದನ್ನು  ಹೊಿಂದದದ ಲಿ್ಲ , ಕೇಳಿರಿ. ನಮಮ  ಮಾಯ ನೇಜರ ಮತ್ತು  

ನಮಮ  ಸಥ ಳಿೀಯ ಬದಧ ತೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ ಪಾಲುದಾರರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಗಿ ಇಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ. 

ಯಾವುದಾದರೂ ತ್ಪ್ರಾ ದಲ್ಲಾ  ಏನಾಗುತ್ತ ದೆ? 

ವರದಯಿಂದನ್ನು  ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಮಮ  ಮಾಯ ನೇಜರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ. ಅವರ ಜೊತೆ 

ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಹಿತ್ಕರ ಎನಸದೇ ಇದದ ಲಿ್ಲ , ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್, ಕಾನೂನ್ನ ವಿಭಾಗ ಅರ್ವ್ಯ ಅನ್ನಸರಣಾ 

ಪ್ರ ತಿನಧಿಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ಷಗಸ್ಸ. ಒಿಂದು ವೇಳ್ಳ ನೀವು ನಮಮ  ವಯ ವಹಾರ ಘಟ್ಕದ ಅರ್ವ್ಯ ಮಾಕೆಗಟಿಿಂಗ ಕಂಪ್ನಯ 

ಹೊರಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ಷಗಸಲು ಬಯಸ್ಸದಲಿ್ಲ , ಕೆಳಗೆ ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಾಲೆ್ ರಲಿ್ಲ  ಒಿಂದನ್ನು  ಬಳಸ್ಸ. ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ರಕಿ್ಷ ಸಲು ಎಲಿ್  ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳನೂು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮಮ  

ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಅನ್ನಮತಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ  ನೀವು ಅನಾಮಧೇಯವ್ಯಗಿಯೂ ವರದ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆನ್ಲೈನು ೀ ವು ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  ವರದ ಮಾಡಬಹುದುwww.AZethics.com 

ದೂರವಾಣಿ ನಮ ದೇರ್ಕೆೆ  ತಿೀರಾ ಇತಿು ೀಚ್ಚನ ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ(ಗಳ)ನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿರಿ www.AZethics.com.  

ನಮಮ  ಆದಯ ತೆಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಎಿಂದು ಸಹಾಯವ್ಯಣಿಗೆ ಹೇಳಿ. 

 AZethics ಅನ್ನು  ಸವ ತಂತ್ರ  ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷವು AstraZeneca ಪ್ರವ್ಯಗಿ ನವಗಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಇಮೇಲ್ GlobalCompliance@astrazeneca.com 
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