РЕШЕНИЯ, променящи живота на пациентите
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Етичният кодекс на Пфайзер (Синята книга) е общо
ръководство за всички колеги навсякъде по света, където
развиваме дейност. Синята книга не е правен документ
и е предназначена единствено за информация. В нея
не са описани всички приложими закони или политики
на Компанията, нито са изложени всички подробности
на конкретен закон или политика. Пфайзер си запазва
правото да видоизменя, редактира или променя всяка
политика, процедура или условие по отношение на
служителите по свое собствено усмотрение и по всяко
време, без предизвестие и без редакция на Синята книга.
Съдържанието на Синята книга не представлява условия
на трудов договор и нищо, съдържащо се тук, не може да
се приема за гаранция за продължаване или започване
на трудови взаимоотношения за никакъв период от
време – работата във Пфайзер е по собствено желание
(в съответствие с приложимите закони). Изложената тук
информация може да бъде едностранно променена или
оттеглена от Компанията по всяко време и не е всеобхватна.
Тази онлайн версия на Синята книга, достъпна чрез уебсайта
относно съответствието (integrity.pfizer.com), заменя всички
предишни версии на Синята книга.
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Ние от Пфайзер поставяме пациентите в центъра на всичко, което правим. Всъщност те са в сърцето на нашата
цел: Решения, променящи живота на пациентите.
Способността ни да създаваме иновативни решения зависи от това всеки от нас да живее според четирите
ни основни ценности —Смелост, Съвършенство, Справедливост и Радост. Съвкупността от тези ценности
определя културата ни и води ежедневните ни взаимодействия с клиенти, бизнес партньори и колеги.
Синята книга на Пфайзер, нашият Етичен кодекс, е разработена в помощ на тези ценности, и по-конкретно
Съвършенството, с което заедно даваме най-доброто от себе си и Справедливостта, тъй като винаги
действаме почтено. Синята книга описва начините ни на действие и води взиманите от нас решения към
нашата цел, включително как да говорим открито за проблемите, които ни засягат – поведение, полагащо
основите на Смелостта като наша ценност. Търсенето на съвет, повдигането на въпроси и докладването на
неправилно поведение са от основно значение за способността ни да обслужваме пациентите.
Всеки от нас носи отговорност да разбира Синята книга и ежедневно да спазва нашия Етичен кодекс. По този
начин ние показваме непрекъснатата си ангажираност да практикуваме ценностите си и да печелим доверието
на пациентите, които обслужваме.
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Ние от Пфайзер постъпваме правилно, защото от нас зависи животът на пациентите. Ние действаме
почтено във всичко, което правим, и нашите Ценности ни водят във вземането на правилните решения
– етично, задълбочено и отговорно, така, че бизнесът ни да посреща нуждите на пациентите и на
обществото както трябва. Етичните решения подобряват доверието и стимулират отговорност да се
постъпва правилно, както в организацията, така и навън.
За да постигнем напълно целта на Пфайзер – решения, променящи живота на пациентите, поставихме
ясни очаквания какво трябва да постигнем за пациентите и как ще реализираме тези цели. На въпроса
„Как?“ отговарят нашите силни Ценности: Смелост, Съвършенство, Справедливост и Радост, които
характеризират Компанията и културата ни.
Всеки от нас носи отговорността да изпълнява на практика нашия Етичен кодекс и да държи останалите
отговорни за същото. Синята книга се отнася до всички, включително всички колеги и ръководители
в Пфайзер и нейните филиали. При определени обстоятелства този Кодекс се отнася също и до
извънредните работници. Управителите задават тона и примерното етично поведение, поддържат
култура на включването и отворените врати и комуникират очакването към всеки от нас ежедневно да
практикува нашите Ценности: Смелост, Съвършенство, Справедливост и Радост.
Помнете, че неспазването на нашия Кодекс може да навреди на компанията, колегите, пациентите, клиентите,
местните общности, бизнес партньорите и инвеститорите. Нарушаването на Кодекса или политиките може
да доведе до дисциплинарни действия, включително прекратяване на трудовите взаимоотношения.
Кодексът не дава решения за всяка ситуация, а очертава Ценностите и принципите, необходими да ви
направляват в ежедневната ви работа. Също така той осигурява полезна информация при търсене на
допълнителни насоки, задаване на въпроси и повдигане на притеснения.

Смелост. Иновативните решения започват с поставяне на обичайното под въпрос, особено в лицето
на несигурност или беда. Това се случва, когато мислим мащабно, говорим открито и сме решителни.

Ние създаваме
иновативни
решения по
правилния начин.

Съвършенство. Можем да променим живота на пациентите само ако заедно дадем най-доброто от себе
си. Това се случва, когато се съсредоточаваме върху най-важното, разбираме се за разпределението на
задачите си и измерваме резултатите.
Справедливост. Вярваме, че всеки човек заслужава да бъде видян, чут и обгрижен. Това се случва, когато
имаме култура на приобщаване, действаме с почтеност и намаляваме неравенствата в здравеопазването.
Радост. Ние се отдаваме на работата си, но и получаваме от нея. Намираме Радост в това да изпитваме
гордост, да сме признателни един към друг и да се забавляваме.
Нашите Ценности ни направляват в ежедневната ни работа. Затова те са вложени във всеки един раздел
от тази Синя книга.
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Откритото говорене изисква Смелост. Всички колеги в Пфайзер споделяме привилегията и отговорността да
зачитаме своите Ценности и да следваме политиките, включително като говорим открито, когато имаме
въпроси или притеснения. Откритото говорене ни помага да научаваме за въпросите и да управляваме
рисковете, преди да са се превърнали в проблеми. Необходимата ни среда за иновативни решения
зависи от това всеки един от нас да има силата да говори открито.
Говорете открито, ако имате идея. Говорете открито, ако имате въпрос. Говорете открито, ако имате
притеснение. Нашата Политика на отворените врати ви предоставя множество възможности да говорите
открито без страх от репресивни мерки, тормоз, дискриминация или друго неприемливо поведение.
Ние в Пфайзер не толерираме предприемането на репресивни мерки срещу онези, които
изразяват притеснения.
Ако потърсите съвет, изразите притеснение, докладвате неправилно поведение или осигурите
информация на разследване, срещу вас не може да се предприемат репресивни мерки на това
основание. Ако смятате, че срещу вас или ваш колега се предприемат репресивни мерки по каквато
и да била причина, докладвайте това поведение по някой от начините, описани в тази Синя книга.

Нашата ангажираност към
СМЕЛОСТТА
• О
 куражаваме докладването, като не толерираме
никакви форми на предприемане на
репресивни мерки.

Репресивните мерки са зловредно
действие, приемащо множество
форми: включително неприятни работни
задания, неблагоприятни оценки за работата,
заплахи, тормоз, понижение, отстраняване,
намаляване на заплащането, отказване на
бонуси или уволнение, наред с другите.

• Д
 окладваме всяко подозрение
за репресивни мерки.

Имаме Смелостта
да говорим, ако
нещо не изглежда
наред.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 702 (Политика
на отворените врати)
• К
 орпоративна политика 201 (Почтеност,
Задължения за докладване за съответствието,
Политика против предприемането на
репресивни мерки)
Синя книга от 2020: Етичен кодекс на Пфайзер 7
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Ние ценим, уважаваме и разглеждаме всички доклади. Ако подозирате потенциално нарушение,
докладвайте го. Потенциалните нарушения включват неспазване на закони, правила или политики,
както и поведение, противоречащо на нашите Ценности. Можете да съобщавате притесненията си на
своя ръководител, на друг ръководител, на Човешки ресурси, на Правния отдел, на Групата за връзка
със служителите или на Отдела по съответствието. Също така, можете да подавате анонимни доклади
до Горещата линия по съответствието (важат местни ограничения).
Вашите притеснения ще бъдат анализирани и обработени от съответната група на Пфайзер, съгласно
нашите политики и процедури. Например значителните потенциални, предполагаеми или потвърдени
нарушения на закона или политиките – референтни въпроси по съответствието (RCIs) – се разследват
единствено от Отдела по съответствието.

Нашата ангажираност към
СМЕЛОСТТА
• П
 овдигаме притеснения, когато става въпрос
за безопасност, качество или почтеност.
• П
 оддържа се възможно най-голяма степен
на конфиденциалност.

Изисквания за разкриване
на лична информация
Ако сте временно или постоянно
отстранени, имате възбрана или по друг начин
сте лишени от правоспособност да участвате
във федерални програми за здравеопазване,
обществени или частни поръчки на САЩ,
трябва незабавно да съобщете това на Отдела
по съответствието. Също така трябва да
съобщите, ако срещу вас се води разследване
за определени престъпления и има възможност
да бъдете лишени от правоспособност.
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Ако подам доклад към Отдела
по съответствието, мога ли да
очаквам отговор?
Да. Целта на Отдела по съответствието е да
отговаря своевременно на всички въпроси
и докладвани притеснения, и да предприема
необходимите разследващи действия.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 201 (Почтеност,
Задължения за докладване за съответствието,
Политика против предприемането на
репресивни мерки)

Ние прилагаме на
практика своите
Ценности.
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Начини да говорите
открито
Отдел

Контакт

Управление
Обсъждайте въпроси, идеи и притеснения без страх от отмъщение. Много хора могат
да помогнат; посъветвайте се с човека, с когото се чувствате най-удобно.

• Вашия пряк ръководител или някой друг във вашия отдел
• Друг ръководител
• Фирменото управление

Човешки ресурси
Свържете се с Човешки ресурси (HR) относно ваши притеснения, ако имате такива.

• Вашия местен HR представител
• Корпоративния HR

Връзки със служителите
Свържете се директно с Връзки със служителите, за да зададете въпроси или да изразите
притеснения. Връзки със служителите са неутрален и обективен разследващ орган, който
поддържа Ценностите и политиките на Компанията в подкрепа на Политиката на отворените врати.

• Връзки със служителите (където е приложимо)

Отдел по съответствието
Свържете се директно с Отдела по съответствието, за да задавате въпроси, да представяте
идеи или да повдигате притеснения. На уебсайта на Отдела по съответствието са налични
допълнителни политики, процедури и ресурси.

• Вашият контакт с Отдела по съответствието
• c orporate.compliance@pfizer.com
• Уебсайт на Отдела по съответствието: http://integrity.pfizer.com
• +1-212-733-3026
• +1-917-464-7736 (защитен факс)
• 235 East 42nd Street, New York, NY 10017

Гореща линия
Горещата линия по съответствието предоставя начин за докладване на притеснения и
получаване на съвет, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. В много
местоположения е налично анонимно докладване, в съответствие с местните закони.

• Посетете pfizer.ethicspoint.com, за да подадете доклад
• Посетете helpline.pfizer.com за местните телефонни номера
• Посетете raisingcomplianceconcerns.pfizer.com за информация за вашето
местоположение
• В САЩ: 1-866-866-PFIZ (7349)

Кабинет на Ombuds
Кабинетът на Ombuds на Пфайзер предоставя безопасно, неформално място, където колегите
могат конфиденциално да получат информация и насоки, за да се справят с проблеми,
свързани с работата. Разговорите в Кабинета на Ombuds не се записват и не се разкриват
пред никого, освен ако не са свързани с риск от физическа вреда.

• САЩ: +1-855-PFE-OMBD (1-855-733-6623) или Ombuds@pfizer.com
• Извън САЩ: Ombuds@pfizer.com
• Посетете Ombuds.pfizer.com за повече информация и местни телефонни номера
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Взаимодействия с пациенти и пациентски организации
В основата на нашата дейност е да се справяме с неповторимите пациентски нужди и предизвикателства,
тъй като пациентите са в сърцето на нашата цел: Решения, променящи живота на пациентите.
Възможността да взаимодействаме с пациенти и пациентски организации е привилегия, която ни
помага да развиваме иновативни решения, разработени специално за нуждите на пациентите и ни
осигурява прозрения за тежестта на заболяванията. Когато взаимодействаме с пациенти и пациентски
организации, правим това с уважение и спазвайки приложимите закони, правила, браншови стандарти,
етични съображения и нашите Ценности.
Предвид сложните и развиващи се правни, регулаторни и браншови изисквания относно
взаимодействията с пациенти и пациентски организации, включително във връзка с определени
програми за подпомагане на пациентите, свържете се за допълнителни насоки с Правния отдел
и Отдела по съответствието, отговарящи за вашия пазар.

Всеки човек заслужава достъп
до качествено здравеопазване и
предписаните му от медицинско лице
лекарства. Благотворителните приноси
към Независими благотворителни програми
за подпомагане на пациенти (ICPAPs) могат да
осигурят средства, с които да подпомогнат
достъпа на пациенти до техните лекарства чрез
доплащане, намалени и/или преференциални
цени за предписани лекарства. Всички подобни
дарения, обаче, подлежат на стриктни правни
изисквания. За да се осигури спазването на законите,
политиките на Пфайзер поставят стриктни граници
на взаимодействията на колегите, даренията или
приносите към ICPAPs, както и на данните от тях.
В допълнение, Глобалната група на Пфайзер по
здравеопазване и достъп на пациенти единствена има
отговорност да залага в бюджета и да разпределя
дарения за ICPAP.

Пациентските
организации в общия
случай са независими субекти
с нестопанска цел, които
представляват нуждите на хора,
живеещи с медицински състояния,
на техните семейства или на други
обгрижващи лица.

• В
 заимодействате ли с пациентска
организация? Трябва да сте наясно
с кого взаимодействате.
• К
 аква е същността на взаимодействието?
Мислете внимателно, докато вземате решения.
• К
 акво е въздействието на вашето
взаимодействие? Помислете за въздействието
върху вас самите, вашите колеги, Компанията
и пациентската организация.
• Н
 ашите взаимодействия с пациентски организации
трябва да са основани на взаимно уважение
и спазване на високи етични стандарти, както
и да отразяват разбирането, че пациентските
организации са независими субекти, чиято работа
се ръководи от техните собствени интереси и мисии.

Научете повече
• Г лобални насоки за взаимодействията с пациенти
и пациентски организации
• К
 орпоративна политика 803 (Приноси към
независими благотворителни организации за
подпомагане на пациенти)
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Взаимодействия с медицински специалисти и клиенти
Ние взаимодействаме с медицински специалисти и други клиенти по много начини, включително
чрез изследователска и развойна дейност, достъп до пазара, образователни и промоционални
дейности. Отдадени сме на най-високите стандарти на съвършенство и действаме почтено и
прозрачно във всеки един аспект на нашите взаимоотношения с медицинските специалисти.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО

Научете повече

• С
 ъобразяваме се с това как могат да се
възприемат нашите взаимодействия с клиенти
и не участваме в незаконни или нечестни
дейности като лъжлива или подвеждаща
реклама, подкупи и корупция или нечестни
изявления за конкурентни продукти.

• К
 орпоративна политика 201 (Почтеност,
Задължения за докладване за съответствието,
Политика против предприемането на
репресивни мерки)

• А
 нгажирани сме да действаме почтено при
всички маркетингови практики, включително
етикетиране, промоционални програми,
продуктови тестери и комуникация със
заинтересовани страни.

• К
 орпоративна политика 207 (Глобална
политика за взаимодействия с медицински
специалисти)

• П
 редоставяме навременна и честна
продуктова информация на пациенти,
потребители, медицински специалисти и
регулаторни органи по света, като описваме
подходящите приложения на нашите
продукти и ефективността и данните за
безопасност, свързани с тези приложения.
Определението
на „медицински
специалист“ включва
лекари, медицински сестри,
фармацевти и всички други, които
прилагат, предписват, закупуват,
препоръчват или са в положение
да повлияят на употребата на
наши продукти.

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

• М
 оите политики и процедури за борба
с корупцията (MAPP)

• Г лобална политика за съдържанието –
търговски стандарти за промоционални
материали
• О
 бмен на глобалните политики за
съдържанието

• Р
 азбираме, че нашите взаимодействия
с медицински специалисти могат да
причинят привидни или реални конфликти на
интереси; затова подкрепяме оповестяването
на финансовите и други интереси и
взаимоотношения с медицинските
специалисти в науката, образованието
и клиничната практика.
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Изследователска и развойна дейност
Нашата цел е да предоставим на пациентите иновативни терапии, които значително да
подобрят живота им. Приоритетите ни са да осигурим безопасността и да защитим правата
на участниците в нашите клинични проучвания и да поддържаме най-високи етични, научни
и медицински стандарти в цялата си изследователска и развойна дейност.
Отговорни сме да действаме в съответствие с високите очаквания на Пфайзер за
съвършенство и почтеност в развойната дейност.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• А
 нгажирани сме да провеждаме своята
изследователска и развойна дейност съобразно
всички приложими закони и регулации, както и
етичните насоки за добри лабораторни практики
(GLP) и добри клинични практики (GCP).
• А
 нгажирани сме да поддържаме пълнотата и
качеството на клиничните данни от подкрепените
от нас проучвания, за да гарантираме, че нашите
регулаторни представяния се базират на данни
с най-високо качество.
• А
 нгажирани сме със защитата на здравето,
благоденствието и безопасността на
участниците в проучванията.
• Т ърсим алтернативи на тестването върху
животни, когато това е възможно, и подкрепяме
развиването и приемането на валидирани методи
за изпитване без участие на животни, които
да оценяват безопасността и ефикасността на
потенциалните нови продукти. Когато е необходимо
изпитване върху животни, поддържаме високи
стандарти на грижа за животните и тяхното
благоденствие в съответствие с или по-високи от
изискваните от закона и съответните външни
надзорни органи.
13 Синя книга от 2020: Етичен кодекс на Пфайзер

Правим иновации –
със смелост и
отговорност.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

С нашите
продукти и
продуктово
развитие

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Качество на производството и доставките
Нашите пациенти разчитат на продуктите на Пфайзер за по-добро здраве и качество на живот. Това
може да стане единствено, ако нашите продукти са висококачествени, безопасни и ефективни.
Ангажирани сме да гарантираме, че продуктите ни се произвеждат и доставят при високи
стандарти на качество, безопасност и ефикасност, постигани чрез прилагане на нашите устойчиви
системи за управление на качеството и нашето внимание към пълнотата на данните.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• П
 ровеждаме производствена дейност в
съответствие с приложимите регулаторни
изисквания, добрите производствени
практики (GMP) и вътрешните ни високи
стандарти за качество.
• И
 зискваме от нашите доставчици и
партньори да действат според действащите
регулаторни изисквания и GMP стандарти
и провеждаме одити и надзор над нашата
верига на доставки, за да осигурим
качеството, безопасността и ефективността
на нашите продукти.
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Научете повече
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 орпоративна политика 114
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Винаги.
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Цялост на данните
Като основаваща се на науката Компания, целостта на нашите данни е от основна важност.
Тяхната точност, пълнота и достоверност уверяват нашите регулаторни органи, пациенти
и клиенти, че продуктите и процесите ни са от най-високо качество – безопасни, ефективни
и защитаващи нашите пациенти, служители и общности.
Поддържаме интегритета на данните си чрез пет основни принципа: Атрибутивност,
Четимост, Съвременност, Оригиналност и Точност (принципите ALCOA). Когато начинът
на записване на данните ни отговаря на ALCOA, това означава, че е известно кой е записал
данните (атрибутивност); че те могат да бъдат сигурно прочетени, разгледани или използвани
(четимост); че са записани по времето на събитието (съвременност); че представляват
източник или автентичен запис, а не неоторизирано копие (оригиналност); и че са точни.

Докладване за безопасността
Ангажирани сме да предоставяме безопасни и ефективни продукти с най-високо качество.
По тази причина всички споделяме отговорността да докладваме за проблеми с безопасността,
качеството и представянето във връзка с продукти на Пфайзер, без значение как сме
разбрали за конкретния проблем.
Ако разберете за нежелано събитие или друг проблем с продукт на Пфайзер, подайте доклад
за безопасността на продукта в рамките на 24 часа от получаване на информацията.

На неформално събиране
служителка на Пфайзер
научава, че нейна приятелка е
използвала продукт на Пфайзер
и е получила главоболие. Трябва ли да
докладва за това?
Да. Без значение от начина, по който научава
за събитието, от неговата сериозност и от
собствената преценка дали това е страничен
ефект от продукта на Пфайзер, нейна
отговорност е да го докладва до 24 часа
от научаването за проблема.
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• К
 орпоративна политика 903 (Вашата
отговорност да докладвате информация за
безопасността, качеството и представянето
на продукти на Пфайзер)
• У ебсайт на Вашата отговорност да
докладвате (YRR)
• Как да докладвате

Ние винаги
постъпваме
правилно, защото
от нас зависи
животът на
пациентите.
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Бизнес партньори и доставчици
Ние работим с трети страни – доставчици, дистрибутори и други бизнес партньори – по
целия свят, за да ни помогнат да осъществим стратегическите си цели. Но взаимодействието
с трети страни може да предизвика рискове за съответствието, финансите, безопасността,
сигурността на данните и други. Тези рискове могат да доведат до оперативни нарушения,
регулаторни наказания или увреждане на репутацията. Извършването на надлежните
проверки и отговорния подбор и управление на нашите трети страни е основополагащо за
нашата бизнес дейност. Пфайзер изисква високи стандарти от своите бизнес партньори, като
те трябва да съответстват на всички закони и съответни политики и процедури, приложими
към работата, която извършват от името на Пфайзер.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• В
 нимателно управляваме рисковете, свързани
с ангажирането на трети страни, включително
чрез методи за контрол и политики за
идентифициране, оценяване и справяне
с рисковете, които можем да открием.
• П
 артнираме си с външни доставчици,
ангажирани да работят етично и отговорно,
с уважение към правата на своите
работници и служители и помагащи
за опазването на природата.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 113 (Политика за
околната среда, здравето и безопасността)
• С
 тановище за поведението на доставчиците
на Пфайзер
• П
 ринципи на поведение на доставчиците
на Пфайзер
• М
 оите политики и процедури за борба
с корупцията (MAPP)
• Р
 есурсен център за Управление на риска
при трети страни (TPRM)

• О
 чакваме от доставчиците си да работят
в съответствие с нашите Принципи
за поведение на доставчиците и с
Принципите за отговорно управление на
веригите за доставки на Инициативата на
фармацевтичните вериги на доставки (PSCI).
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Конфликти на интереси
Отговаряме за избягването на ситуации, представляващи потенциални или предполагаеми
конфликти на интереси между нашите лични интереси и тези на Пфайзер. Конфликт на интереси
възниква тогава, когато поставяме своите лични, обществени, финансови или политически интереси
над интересите на Компанията.
Много от потенциалните конфликти на интереси могат да се разрешат. Най-напред трябва да съобщим
за потенциалните конфликти на преките си ръководители. Ръководителите трябва да определят
следващите стъпки, включително консултиране с Правния отдел, Отдела по съответствието и Човешки
ресурси, когато потенциалните конфликти са значителни или сложни.
Свържете се със своя ръководител или с Отдела по съответствието, за да съобщите за потенциалния
конфликт. Заедно можете да намерите най-доброто решение.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• Н
 е позволяваме на външни бизнеси или на други
интереси да влияят на нашата обективност,
мотивация или представяне.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 203 (Политика за
конфликтите на интереси (COI) и политики
и процедури за COI по отдели)
• М
 оите политики и процедури против
корупцията (MAPP)

Потенциалните конфликти на
интереси включват:
• Трудови взаимоотношения с конкурент или
потенциален клиент или доставчик на Пфайзер

• К
 орпоративна политика 301 (Пътуване, забавление
и други бизнес разходи)
• К
 орпоративна политика 102 (Политика и
процедура на закупуване)

• Инвестиране в доставчик на Пфайзер

Постигаме иновации
с мислене за
управлението на
риска.

• Ч
 лен на семейството притежава фирма, която
може да стане доставчик на Пфайзер, дори и вие
да нямате властта да взимате решения
• П
 олучаване на подарък от бизнес сътрудник
или доставчик на Пфайзер или от търсещ
работа в Пфайзер
• У частие в борда на компания, включително
местна организация с нестопанска цел в бранша
на здравеопазването
• Д
 руго облагодетелстване от корпоративните
възможности на Пфайзер за лична изгода
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Фирмени активи, записи и информация
Един от начините, по които защитаваме Пфайзер, колегите си и нашите пациенти, е като опазваме фирмените активи. Сред тези активи са
физическата и интелектуална собственост, оборудването, услугите, записите, идеите и чувствителната информация на Пфайзер.
Носим отговорност да подсигурим подходящата употреба на системите и мрежите на Пфайзер, за да създаваме, пренасяме или съхраняваме
свързаната с Пфайзер бизнес информация сигурно. Част от това е към мрежата на Компанията да се присъединяват само одобрени технологии,
устройства и приложения.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• Опазваме

цялата конфиденциална информация,
както устна, така и писмена, когато работим от
разстояние или в отворена среда и унищожаваме
информацията по подходящ начин.
• И
 зползваме само оторизиран софтуер, устройства
и приложения, одобрени от Пфайзер.
• О
 граничаваме употребата на информационните
системи на Пфайзер за лични цели.
• С
 ледваме корпоративните политики на Пфайзер
относно опазването на чувствителна информация,
задържането на записи, докладването на
информационни инциденти и киберсигурността.

Пфайзер има задължението да опазва
информацията и действията ни от
злоупотреби, нарушения и други заплахи за
сигурността, които могат да доведат до сериозни
отрицателни последствия за Компанията, нашите
служители и клиенти. В съответствие с приложимите
закони, Пфайзер прилага разнообразни инструменти
и процеси за наблюдение и оценка на употребата
на информационните системи на Пфайзер, както
и за тяхното опазване.

Забранени дейности: Не трябва да
използвате информационните системи
и устройства на Пфайзер за:

Научете повече

• Т ормоз, дискриминация или създаване на
враждебност на работното място

• К
 орпоративна политика 401 (Глобална политика за
опазване на чувствителна информация)

• Р
 азглеждане или друго споделяне на
опозоряваща, незаконна, порнографска или
неприлична информация

• К
 орпоративна политика 403 (Приемлива употреба
на информационни системи)

• И
 звършване на дейности, които пречат на
работата или водят до загуба или повреда на
работа или системи
• Апелиране към колеги за неоторизирани цели
• Запис на комуникации без пълномощие

• К
 орпоративна политика 405 (Политика и процедури
за записване и управление на информация)
• К
 орпоративна политика 411 (Политика за реакция
на информационни инциденти)
• К
 орпоративна политика 412 (Политика за
киберсигурност)
• Фирмени записи и управление на информацията

Извършвайте необходимите предпазни
мерки за защита на своите Пфайзер
устройства и данни дори в сгради и съоръжения
на Пфайзер. Ако работите в отворена работна
среда, активирайте системното заключване, когато
оставяте устройството. Не оставяйте устройствата
си без надзор на места без подходяща сигурност. На
обществени места се уверявайте, че чувствителната
информация не може да се види или чуе от други.

• График на запазване на фирмени записи
• Защитете Пфайзер
• Обявяване на законово задържане
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Интелектуална собственост
Опазването на интелектуалната собственост на Пфайзер е съществено за поддържането на
нашето конкурентно предимство. Подкрепяме установяването, опазването, поддържането
и защитата на правата върху интелектуална собственост на Пфайзер и използваме разумно
тези права. Също така уважаваме интелектуалната собственост на другите.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• Н
 алагаме правата върху интелектуалната
собственост на Пфайзер по разумен начин.

Ако интелектуалната собственост
е защитена в дадена държава, то
следва ли от това, че е защитена
и в други държави?

Интелектуалната собственост
включва патенти, търговски марки,
търговско представяне, търговски тайни
и авторски права, както и научно-техническо
познание, ноухау и опит.

Не е задължително. Например патентите и
търговските марки са териториално обусловени
права. Групата за интелектуална собственост на
Правния отдел следи състоянието на активите
на Компанията и може да ви помогне при
определяне дали нещо е защитено
в дадена държава.

Научете повече
• Насоки за съответствие с авторските права
• Портал за интелектуална собственост
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Лични данни
Опазваме всички лични данни, включително тези на нашите колеги, трети страни и клиенти.
В допълнение към личните данни на нашите колеги за целите на трудовите взаимоотношения,
Пфайзер също така разполага с лични данни за целите на провежданите изследвания,
лекарствената безопасност и други бизнес дейности.
Отговаряме за опазването на личните данни и да използваме тези данни единствено според
политиките и процедурите на Пфайзер, както и действащите закони и нормативни актове.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• С
 ъбираме и използваме минимално
необходимото количество лични данни
за постигане на нашите бизнес цели и ги
задържаме само толкова дълго, колкото
е нужно за постигането на тези цели.
• С
 поделяме лични данни само с лица, които
имат легитимна необходимост от тях и ще
ги опазват.
• Д
 окладваме всички възникнали притеснения
относно неправилно оповестяване на
лични данни към нашите ръководители
и към Глобалните оперативни центрове
по сигурността (GSOC) на Пфайзер.

Какво да правя, ако трябва да
споделя лични данни с трети
страни поради служебна
необходимост?
Трябва да се уверите, че третите страни са
в състояние да опазят личните данни и че ще
ги използват единствено да предоставят услуги
на Пфайзер, както и че е наличен подходящ
договор, в който се уточнява защитата на личните
данни. В някои юрисдикции може да се прилагат
и други изисквания. Потърсете насоки от
Правния отдел преди да предоставяте каквито
и да е лични данни на трети страни.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 404 (Защита на
поверителността на личните данни)

Личните данни са
информация, която
може пряко или косвено да
идентифицира лицето, например
име, информация за контакт
или здравословна и генетична
информация.

• К
 орпоративна политика 411 (Политика за
реакция на информационни инциденти)
• С
 лужба за защита на личните данни:
privacy.pfizer.com
• GSOC: datasecurity.pfizer.com
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Финансова почтеност
Наличието на прецизни бизнес записи е от съществено значение за нашата бизнес дейност и опазването
на увереността на инвеститорите, затова поддържаме силни вътрешни методи на контрол за
осигуряване на точност, пълнота и надеждност на счетоводните записи и публичните финансови
изявления на Компанията.
Всеки от нас трябва да осигурява правилни бизнес записи, които отразяват точно нашата работа – от
графици и фактури до доклади за разходите и бонусите. Всички трябва да следим за съмнителни или
неточни транзакции, фактури и плащания, извършени от името на Пфайзер. Това помага на Пфайзер
да осигури пълни, точни и своевременни финансови и други оповестявания към обществото
и правителствата по света.

Социални медии
Социалните медии са един от най-мощните инструменти, с които Пфайзер разполага, за да комуникира
историите за своите иновации, своята ориентираност към клиента и отдадеността на своите служители.
Всички носим отговорността да използваме отговорно социалните медии, независимо дали създаваме
или използваме съдържание от тях в личния си живот или от името на Пфайзер.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО

Постигаме
съвършенство,
когато носим
отговорност за
действията си.

• Н
 е съобщаваме в социалните медии
съществена непублична информация
или друга конфиденциална, собствена
или лична информация.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 511 (Прецизност
на счетоводството и записите на Пфайзер)
• К
 орпоративна политика 407 (Политика
за социалните медии)

• Н
 е споменаваме в социалните медии
продукти на Пфайзер или съдържание,
свързано с конкретни предстоящи продукти
или такива в процес на разработка, освен ако
нашата употреба и споменаване не
е одобрена от Правния отдел.
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Външни запитвания
Правителства
Оказваме пълно съдействие на държавните власти във връзка с уместни запитвания
за информация.Правителствените запитвания извън рутинните такива могат да изложат
Пфайзер или наши колеги на гражданска или наказателна отговорност, затова незабавно
съобщаваме на член на Правния отдел, Групата за правителствени спорове (от Правния
отдел) и Отдела по съответствието, ако държавен орган се свърже с нас за подобна
информация в сграда или съоръжение на Пфайзер, в дома ни или на друго място.
Медии, анализатори, инвеститори и общество
Ангажирани сме да осигуряваме точна и достоверна информация на медиите, финансовите
анализатори, инвеститорите и на другите членове на обществото. Затова само Глобалният
отдел за връзки с медиите е оторизиран да отговаря на медийни въпроси и само Отделът
за връзка с инвеститорите е оторизиран да отговаря на въпроси от финансови
анализатори и инвеститори.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 602 (Искания за
информация или посещения на място)

Постигаме
съвършенство,
когато познаваме
своите стандарти
и ги прилагаме на
практика.

• К
 орпоративна политика 604 (Третиране
на съществена непублична информация)
• М
 едийни запитвания: Пресцентър на
Глобалния отдел за връзка с медиите
на тел. +1-212-733-1226
• З апитвания от анализатори и инвеститори,
включително такива във връзка с
Корпоративното управление: Отдел за връзки
с инвеститорите на тел. +1-212-733-2668
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Нашият бранш подлежи на множество закони и нормативни актове, създадени да защитават пациентите и потребителите, да подобряват качеството
на лекарствата и здравните услуги и да способстват за елиминирането на измамите и нередното влияние върху лекарската преценка. Демонстрираме
своята ангажираност със Съвършенството, като спазваме всички закони и регулаторни изисквания, които управляват нашите дейности, включително
при разработката, производството, дистрибуцията, маркетинга, държавното договаряне, продажбата и промотирането на нашите продукти.

Закони против корупцията и подкупите
Извършваме нашата бизнес дейност по прозрачен и етичен начин. Пфайзер забранява всички форми на подкуп и корупция, както за нашите колеги, така
и за бизнес партньорите ни.
Колегите и бизнес партньорите не трябва никога да предлагат, обещават, одобряват или да осигуряват заплащане или облага с цел неправомерно влияние
върху държавен служител, медицински специалист или друго лице, включително търговски субекти и лица, докато упражняват своите задължения.
Когато работим с медицински специалисти, наети от държавни или регулаторни власти или свързани с тях, внимаваме да гарантираме, че при работата
с тях се спазват всички приложими закони, регламенти, професионални изисквания и браншови етични кодекси или практики, включително местните
нормативни актове за прозрачност и против подкупите.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• З апитваме се дали има легитимна цел за встъпване
в търговска операция.
• Г арантираме, че всяка търговска операция е с
правилната стойност, и че всяко взаимодействие
е позволено от местните правила.
• У пражняваме повишено внимание при
взаимодействие с държавни служители или
частни лица, които притежават реална или
предполагаема способност да повлияват върху
решения, свързани с бизнеса на Пфайзер.
• П
 оемаме инициатива и отговорност за бизнес
дейностите на Пфайзер, като разбираме процеса
и рисковете, включително потенциала за
създаване на впечатление за неуместност.
Ние сме отговорни и действаме съобразно това.
• Д
 окументираме всички транзакции прецизно
и достатъчно подробно.
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Защо трябва да имам достатъчно
информация за своя бизнес
партньор?
Познаването на нашите партньори включва
разбиране за професионалния им статут или статут
на държавен служител, също може да включва
познаване на професионалните квалификации,
позиция на заетост и способност за повлияване на
правителствени решения, които могат да са от полза
за бизнеса на Пфайзер. Трябва да гарантираме,
че нашите бизнес партньори отговарят на високите
стандарти на Пфайзер за компетентност и
почтеност. Също така трябва да идентифицираме
съществуващите или потенциални рискове,
свързани с нашите бизнес партньори. Събирането
на тази информация ни позволява да оценим дали
нашите взаимодействия са подходящи, както
и да идентифицираме и управляваме рисковете.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 207 (Глобална
политика за взаимодействия с медицински
специалисти (GPIHP))
• М
 оите политики и процедури за борба
с корупцията (MAPP)
• Уебсайт на ACPO

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

В следването
на буквата
и духа на
законите

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Антитръстови закони, закони за честната конкуренция и за събиране на сведения за конкуренцията
Антитръстовите закони и законите за конкуренцията защитават свободното предприемачество и забраняват взаимодействия между Пфайзер и наши
конкуренти, които повлияват цените, условията на продажба или честната конкуренция. Осигуряваме честната конкуренция при всички наши бизнес
сделки, включително споразумения за дистрибуция, отстъпки към клиенти, лицензи за патенти, авторско право и търговски марки, териториални
ограничения за прекупвачи, общата ценова политика и други.
Ангажирани сме да се конкурираме честно и да спазваме антитръстовите закони и законите за конкуренцията на всички държави, в които развиваме
дейност. Законите са различни и понякога комплексни, затова се консултираме с Правния отдел, преди да взаимодействаме с конкуренти или да
участваме в бизнес сделки, които биха могли нечестно да ограничат търговията.
Също така събираме и използваме бизнес информация за други компании по етичен и законен начин, който отговаря на нашите задължения
за конфиденциалност.

Нашата ангажираност за
СЪВЪРШЕНСТВО
• Н
 е позволяваме преки или косвени обсъждания
и свързване с конкуренти относно цени, разходи,
условия на продажба или друга конкурентно
чувствителна информация.
• Н
 е позволяваме преки или косвени обсъждания
и свързване с доставчици и клиенти, които
нечестно ограничават търговията или
изключват конкуренти от пазара
• Н
 е разпределяме пазари или клиенти с
конкурентите си.
• Н
 е участваме в бойкотиране на клиенти или
доставчици.
• Н
 икога не използваме и не искаме от трети страни
да използват незаконни или неетични средства
като погрешно представяне, измама, кражба,
шпиониране или подкуп с цел събиране на
информация за нашите конкуренти.
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Срещите на търговските асоциации
и други браншови събирания може
да провокират определени рискове, тъй
като събират конкуренти, които могат да обсъждат
въпроси от взаимен интерес. Дори и шегите по
неподходящи теми – като стратегии за маркетинг
или ценообразуване – могат да бъдат разбрани
погрешно. Ако възникне какъвто и да е вид дискусия в
противоречие с правилата за конкуренцията, трябва
да откажете да обсъждате въпроса, незабавно да
напуснете разговора и да докладвате случая.

Мой приятел и бивш служител на
Пфайзер сега работи за конкурент
на Пфайзер. Може ли да обсъждам
с нея как компанията действа
с дружества за грижи за здравето?
Не. Конкурентна информация от чувствително
естество не може да бъде обсъждана с приятели
или бивши колеги, наети от конкурентни фирми,
независимо дали в бизнес или социална среда.

Искам да разбера какви критерии
за изключване на пациенти използва
конкурент при подбора на кандидати
за клинично изпитване. Това не е
публична информация. Мога ли да се представя
за пациент, който е потенциален участник, да
се обадя на провеждащия изследването
и да задавам въпроси?
Не. Погрешното представяне – премълчаването,
че сте служител на Пфайзер или представянето
за някой, който не сте – е неетичен начин за
достъп до конфиденциална информация на
конкурент. Преди да се заемете с какъвто и да е
вид първично полево изследване от сферата на
конкурентното разузнаване, свържете се с Правния
отдел или с Отдела за конкурентно разузнаване за
потвърждение, че стратегията ви е законна и етична.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 603 (Съответствие
с антитръстови закони)
• К
 орпоративна политика 121 (Политика и процедури
за събиране на сведения за конкуренцията)

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

В следването
на буквата
и духа на
законите

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Закони за търговията с вътрешна информация
Законите за ценните книжа и политиките на Пфайзер ни забраняват да съобщаваме или да използваме каквато и да било съществена непублична
„вътрешна“ информация, която сме придобили по време на нашата работа за Пфайзер.
Не използваме съществена непублична информация, за да купуваме или продаваме ценни книжа на Пфайзер или на друга компания, с която Пфайзер
има или може да обмисли взаимоотношения (например клиент, доставчик, изследователски партньор или потенциален кандидат за закупуване или
сътрудничество), преди тази информация да стане публично известна. Също така не предоставяме вътрешна информация на никого, за да направи това.

Глобални закони за контрол на търговията
Носим отговорност за спазването на законите за внос, контрол на износа и икономически санкции, които управляват преноса на определени продукти,
предмети, софтуер и технологии, както и извършването на някои услуги и взаимодействия с трети страни. Законите за контрол на глобалната търговия
може да ограничават продажби, инвестиции, търговски операции, благотворителна помощ и бизнес дейности на Пфайзер с определени пазари,
субекти или лица.
Насочваме всички въпроси и притеснения относно законите за контрол на глобалната търговия към Центъра за съвършенство на Пфайзер относно
контрола на глобалната търговия.

Работя с партньор за съвместно
популяризиране и научавам,
че нашият партньор е на прага
на голямо научно откритие. Мога ли да
закупя акции на нашия партньор?
Не. Не е разрешено нито на вас, нито на
живеещите във вашето домакинство и на
финансово зависимите от вас да закупуват
такива акции преди първия работен ден след
публичното оповестяване на притежаваната
от вас информация. Също така не можете да
предоставяте тази информация на никой друг,
който да търгува с нея.

Съществената информация е всякаква
информация, която разумен инвеститор
би счел за важна при вземането на решение
дали да купува, продава или задържа ценни книжа.
Информацията се счита за непублична до нейното
адекватно разпространение в обществото и то
е имало време да възприеме информацията.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 604 (Третиране
на съществена непублична информация)
• К
 орпоративна политика 401 (Опазване на
собствена/конфиденциална корпоративна
информация)
• К
 орпоративна политика 605 (Търговия със
стокови деривати на Пфайзер)
• К
 орпоративна политика 206 (Съответствие със
законите за контрол на глобалната търговия)
• Ц
 ентър за усъвършенстване относно контрола
на глобалната търговия
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СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Зачитаме правата на човека
Поставяме приоритет на здравословния и безопасен труд
и опазваме околната среда
Подкрепяме общностите, в които работим
Приветстваме многообразието, справедливостта и
приобщаването
Не толерираме дискриминацията, тормоза и репресивните мерки
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СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Пфайзер се ангажира с честността, сътрудничеството, работата в екип и доверието. Не толерираме враждебността, тормоза и репресивните мерки. Нашите глобални политики, забраняващи всякакво
неподходящо поведение, целят да създадат работна среда, подкрепяща положителното отношение и продуктивността, която е справедлива за всички и в която е удоволствие да се работи.
Този ангажимент да насърчаваме Справедливост и Радост излиза отвъд нашето работно място в общностите, в които работим и към пациентите, които обслужваме. Пфайзер се ангажира
с устойчиви и етични бизнес практики. Разбираме важността на въпросите относно Околната среда, Социалната политика и Управлението (ESG) като част от нашата цялостна бизнес
стратегия и работим към интегриране на ESG перспективи в нашите процеси на вземане на решения и управление. Лоялни сме към спазването на човешките права, действията с
отговорност към климата, ограничаването на нашето въздействие върху околната среда, намаляването на различията в здравеопазването и осигуряването на здраве, безопасност,
многообразие, включване, честност, сътрудничество и доверие в нашите дейности и вериги на доставки.

Зачитаме
правата на
човека

Пфайзер се посвещава да провежда своя бизнес етично и отговорно, което включва спазване на
международно признатите човешки права. Съгласно този ангажимент се стремим да предотвратяваме
и да облекчаваме нежелателните въздействия върху човешките права при нашите глобални дейности
и да поправяме възможните нежелателни въздействия върху човешките права, които може неволно
да сме причинили или продължили. Където това е възможно, се стремим да подобрим спазването
на човешките права. Нашият подход към рисковете, свързани с човешките права, стъпва върху
международни стандарти, най-добри практики в бранша и експертни оценки.

Нашата ангажираност към
СПРАВЕДЛИВОСТТА
• О
 тговорността ни да спазваме човешките
права се простира над всички наши
дейности, от лабораторията до пациента,
включително многообразната ни световна
верига на доставки, съставена от
многобройни местни доставчици.
• В
 синхрон с Ръководните принципи на ООН
за бизнеса и правата на човека, политиката
на Пфайзер за правата на човека се
съсредоточава върху справянето с рискове,
които биха могли да окажат най-сериозно
въздействие върху хората: нашите пациенти,
нашите служители, работниците на нашите
бизнес партньори и общностите, в които
развиваме дейност.

Човешките права са основни
права и свободи, на които имат
право всички хора, независимо от
раса, пол, националност, етнос, език, религия
или друг признак. Тези права са утвърдени в
Международната харта на човешките права и
други международни договори и инструменти.

Научете повече
• Политика за човешките права
• Често задавани въпроси за човешките

права
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Защитата на околната среда, здравето и безопасността на нашите колеги, нещатни служители,
посетители и обществата, в които работим, е бизнес приоритет и основа на ценностите за
съвършенство и справедливост на Пфайзер. Ние сме ангажирани да интегрираме действия
за климата и устойчивост в жизнения цикъл на нашите лекарства, за да отговорим на
световните здравни предизвикателства и да запазим ресурси за бъдещите поколения.

Нашата ангажираност
за СЪВЪРШЕНСТВО
и СПРАВЕДЛИВОСТ
• А
 нгажирани сме да провеждаме безопасни,
съответстващи и устойчиви дейности,
които спазват законите за Околната
среда, здравето и безопасността (EHS)
и вътрешните ни стандарти.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 113 (Политика
за околна среда, здраве и безопасност)
• Г лобални стандарти за околна среда,
здраве и безопасност

• А
 ктивно търсим и действаме по съществени
възможности да намалим риска и да
подобрим своето EHS представяне.
• А
 нгажирани сме да подбираме бизнес
партньори с оглед на тяхната способност
да провеждат безопасни и отговорни към
околната среда дейности.
• А
 нгажирани сме към образоването,
обучаването и мотивирането на нашите
служители да работят по безопасен,
съответстващ на и отговорен към околната
среда начин.
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Гордеем се и
изпитваме Радост
от нашата
репутация на
почтеност.
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Подкрепяме
общностите,
в които работим
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СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Ангажирани сме да участваме активно в общностите, където развиваме дейност, и да
подобряваме живота в тях. Вярваме, че е възможно по-добро здраве за всекиго, навсякъде.
Стремим се да подобряваме живота на хората чрез отговорни бизнес действия и чрез
устойчиви социални инвестиции, насочени към по-лесен достъп до лекарства, ваксини и
качествени медицински услуги, както и към намаляване на неравенствата в здравеопазването.

Нашата ангажираност
за СПРАВЕДЛИВОСТ
и РАДОСТ
• В
 ярваме, че в сърцето на Пфайзер са хората
и за нашите служители помощта не започва
и не свършва на работното място.

Научете повече
• К
 орпоративна политика 801 (Политика
за глобалната благотворителна помощ)
• Ангажимент към световното здраве
• Глобални здравни сътрудници

• П
 рилагаме нашите изследвания, лекарства,
средства и познанията на нашите
служители, за да направим значима
промяна в живота на хората.
• Ч
 рез партньорства с организации,
правителства и фондации работим за
справяне със здравните неравенства,
за създаване на мостове и връзки и за
разрушаване на бариери, за да подобрим
достъпа до качествено здравеопазване
на нашите общности у дома и в чужбина.
• О
 сигуряваме на наши колеги краткосрочни
сътрудничества с международни организации,
за да постигнат значими и систематични
подобрения в здравеопазването.
• Н
 ашата сила се крепи върху общността и заедно
даряваме на местата, където живеем и работим,
финансова подкрепа, време и познания.
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СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

Приветстваме
многообразието,
справедливостта
и приобщаването

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

За Пфайзер Справедливостта означава, че всеки човек заслужава да бъде видян, чут и обгрижен. Това се случва, когато имаме култура на приобщаване,
действаме с почтеност и намаляваме неравенствата в здравеопазването.
Приветстваме нашите различия с Радост и предприемаме действия да повишим многообразието на нашата работна сила и в нашия бизнес. Също така сме
ангажирани да гарантираме, че нашата работна сила и бизнес модел отразяват многообразието на пациентите, които обслужваме, като наемаме широк
спектър от служители, работим с различни доставчици и включваме различни лица в нашите изследвания и клинични проучвания.
Ангажирани сме да осигуряваме равни възможности за заетост на всички кандидати за работа при нас и наши служители, и отношението ни към тях не
зависи от личностни характеристики като раса, цвят на кожата, етнос, вероизповедание, потекло, религия, пол, сексуална ориентация, възраст, полова
идентичност или полово изразяване, национален произход, семеен статус, бременност, раждане или свързани медицински състояния, генетична информация,
военна служба или статут на ветеран, медицинско състояние (според определението на приложимите закони), наличие на психическо или физическо
увреждане или други характеристики, защитени от приложимите закони.

Нашата ангажираност за
СПРАВЕДЛИВОСТ
и РАДОСТ
• О
 чакваме от нашите ръководители да насърчават
стандарти на справедлива работа и да докладват
за потенциални нарушения на Политиката на
Пфайзер за равни възможности.
• Т ърсим и наемаме многообразни таланти, като
си партнираме с външни организации, които
осигуряват разнообразни възможности за заетост
на хора с различен произход, етнос и други
уникални черти.
• П
 риветстваме уникалните качества, перспективи
и житейски опит, които ни определят като
личности, и поддържаме надеждна Програма за
многообразие на доставчиците, за да предоставим
равна възможност да се конкурират за нашия
бизнес на недостатъчно представени фирми или
на такива в неравностойно положение.
• В
 ключваме в клиничните изпитвания лица
с различна раса, етнос, възраст и пол, за да
подобрим пълнотата и качеството на отразяване
и анализ на данните за демографската подгрупа.
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Научете повече
• К
 орпоративна политика 703 (Политика за равни
възможности)
• К
 орпоративна политика 103 (Инициатива за
многообразие на доставчиците на Пфайзер)

Подобряваме
Справедливостта,
като търсим
разнообразни
перспективи.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАШИЯ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ДЕЙСТВАЙТЕ ПОЧТЕНО

Не толерираме
дискриминацията,
тормоза и
репресивните
мерки

СМЕЛОСТ

СЪВЪРШЕНСТВО

СПРАВЕДЛИВОСТ
И РАДОСТ

ГОВОРЕТЕ
ОТКРИТО

Насърчаваме и ценим работната среда без дискриминация, тормоз и отмъщение, включително
индивидуалния и групов тормоз според приложимите закони. Всички решения на работното
място се вземат без оглед на личностните характеристики, защитени от приложимите закони.
Нашите ръководители имат отговорността да поддържат работната среда без тормоз,
дискриминация, отмъщение и малтретиране и трябва да докладват за всяко подобно
поведение, достигнало до знанието им.

Нашата ангажираност към
СПРАВЕДЛИВОСТТА
• Н
 асърчаваме работна среда без тормоз,
включително нежелани коментари, действия
или поведение, които омаловажават или
демонстрират враждебност въз основа
на защитени личностни характеристики.

Научете повече
• Корпоративна политика 703 (Политика

за равни възможности)

• З абраняваме поведение, което създава
заплашителна, враждебна или обидна работна
атмосфера или безпричинно нарушава
способността на дадено лице да работи.

Защитаваме
Справедливостта,
когато действаме
почтено.

Синя книга от 2020: Етичен кодекс на Пфайзер 31

РЕШЕНИЯ, променящи живота на пациентите
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