
    
 

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  
ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI 

Společnost ON Semiconductor dbá na zajišťování zdravého a bezpečného pracovního prostředí, 
prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, a na ochranu životního prostředí pro budoucí 
generace. Zdraví zaměstnanci, bezpečná pracoviště a výrobní postupy respektující životní 
prostředí jsou nesmírně důležitým faktorem pro dosažení úspěchu v oblasti výroby polovodičových 
součástek, které se věnujeme. 

K zásadám společnosti ON Semiconductor patří, že veškeré výrobní operace – výrobu 
křemíkových desek s čipy, montáž součástek a jejich testování, jakož i podpůrné operace - provádí 
zodpovědně, s vyloučením všech známých rizik, s ohledem na životní prostředí, bezpečnost a 
zdraví svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů i obyvatel, kteří žijí v sousedství našich 
výrobních závodů. Dbáme na to, abychom dodržovali všechny zákony, předpisy i další požadavky, 
které s ochranou životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci (EOHS) souvisí. 

Na základě této politiky bude vytvářen, implementován, udržován a průběžně zlepšován EOHS 
systém v naší společnosti. Pro zavedení výše popsaných principů na všech stupních řízení 
společnosti ON Semiconductor budou poskytovány zdroje a podporovány následující činnosti: 

• Neustálé zlepšování úrovně ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
a dodržování zásad bezpečnosti práce. 

• Určování cílů, kterých se má v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci 
dosáhnout s ohledem na specifiku výroby v závodech ON Semiconductor. 

• Pravidelné prověřování přiměřenosti stanovených cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti při práci, prevence závažných havárií a kontrola jejich plnění. 

• Provádění vlastního hodnocení úrovně ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při 
práci.  

• Výchova zaměstnanců k tomu, aby při své práci dbali na zdraví a bezpečnost při práci a 
ochranu životního prostředí. 

• Zjišťování příčin událostí s dopadem na životní prostředí a zdraví zaměstnanců, přijímání 
patřičných nápravných opatření, včetně prevence závažných havárií. 

• Zajištění respektování zásad bezpečné práce všemi zaměstnanci firmy. 

• Vedení zaměstnanců ke zdravému životnímu stylu. 

• Plánování a navrhování zařízení a postupů s cílem vyloučit nebo minimalizovat rizika vzniku 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a snižovat negativní dopady na životní prostředí. 

• Implementace metod prevence znečistění životního prostředí, které jsou vhodné pro daný 
závod, a které jsou technicky i ekonomicky realizovatelné; podpora účasti zaměstnanců při 
plánování a implementaci těchto preventivních metod. 

• Snaha o snižování spotřeby surovin a chemikálií. 

• Snaha o minimalizaci produkce emisí, odpadních vod a odpadů. 

• Snaha o snižování nepříznivých dopadů našich výrobků na životní prostředí po skončení jejich 
životnosti. 
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