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Spoločnosť ON Semiconductor dbá na zaisťovanie bezpečného a zdravého pracovného 
prostredia a na ochranu životného prostredia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie. 
Zdravé a bezpečné pracovné prostredie a zodpovedné praktiky ochrany životného prostredia sú 
životne dôležité skutočnosti pre úspešnosť našej výroby polovodičových súčiastok. 

Politikou spoločnosti ON Semiconductor je vykonávať výrobné činnosti, vrátane výroby 
kremíkových dosiek, montáže, testovania, ako aj podporných činností, zodpovedným spôsobom, 
s vylúčením známych rizík, s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a susediacich subjektov a rešpektovať všetky príslušné 
zákony, predpisy a iné požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia, bezpečnosťou 
práce a ochranou zdravia pri práci. 

Táto politika tvorí základ, na ktorom bude spoločnosť ON Semiconductor budovať, 
implementovať, udržiavať a priebežne zlepšovať environmentálny systém manažérstva a systém 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Spoločnosť ON Semiconductor zavedie túto politiku vo 
vyššie uvedenom rozsahu, zabezpečujúc zdroje a podporu na všetkých úrovniach zodpovednosti 
za nasledujúce skutočnosti: 

• Neustále zlepšovanie činností týkajúcich sa ochrany životného prostredia, ochrany zdravia 
zamestnancov a bezpečnosti práce; 

• Stanovovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, 
ktoré sú primerané špecifickým činnostiam vykonávaných v zariadeniach ON Semiconductor; 

• Pravidelné posudzovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov ochrany životného prostredia               
a bezpečnosti práce, ako aj pokroku ich plnenia; 

• Výkon seba hodnotenia v oblasti činností ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti 
práce;  

• Výchova zamestnancov k tomu, aby vykonávali svoju prácu spôsobom zodpovedným voči 
ochrane zdravia, bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia; 

• Skúmanie environmentálnych problémov, pracovných úrazov, prípadne chorôb z povolania a zavádzanie 
vhodných nápravných opatrení;  

• Zaistenie toho, aby zamestnanci postupovali pri svojej činnosti v zmysle zodpovedajúcich 
bezpečnostných pracovných praktík; 

• Nabádanie pracovníkov k zdravému životnému štýlu; 

• Plánovanie zariadení a procesov ON Semiconductor takým spôsobom, aby boli minimalizované 
bezpečnostné a zdravotné problémy a vplyvy na životné prostredie; 

• Zavádzanie plánov a metód zameraných na predchádzanie znečisťovaniu, ktoré sú vhodné pre areál 
a ktoré sú technicky a ekonomicky prijateľné; nabádanie pracovníkov k účasti na činnostiach plánovania 
a zavádzania metód na predchádzanie znečisťovaniu; 

• Úsilie o znižovanie spotreby chemikálií a surovín; 

• Úsilie o znižovanie vypúšťania škodlivín do ovzdušia, vody a krajiny; 

• Úsilie o znižovanie negatívnych vplyvov polovodičových súčiastok, ktoré nakupujú zákazníci, 
na životné prostredie. 

 


