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A VISHAY INTERTECHNOLOGY INC elkötelezett abban, hogy üzemei világszerte társadalmilag felelős
és etikus módon, a környezetet védve működjenek, és biztosítsa az alkalmazottak, a vevők, a látogatók
és a környező közösségek egészségét és biztonságát. Ezen politika végrehajtása érdekében, a
Társaság a következő célokat fogalmazza meg, melyet üzemei világszerte általános politikaként kell,
hogy alkalmazzanak.
A dolgozók egészsége és biztonsága: Biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk a
dolgozók és a helyszínen dolgozó vállalkozók számára. A munka-, egészség- és környezet védelmét
üzleti tevékenységeinkbe integráljuk. A Vishay politikáját és a jogszabályi követelményeket figyelembe
véve elfogadható szintre csökkentjük a munkahelyi kockázatokat. Az egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos követelményeknek való megfeleléshez szükséges folyamatokat
megtervezzük, bevezetjük és hatékonyan szabályozzuk. A dolgozókat és a vállalkozókat képezzük és
oktatjuk annak érdekében, hogy napi tevékenységeiket a környezetért való felelősség jegyében és
biztonságos módon végezzék. A Vishay elkötelezett a balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzése, valamint a biztonság- és egészségmenedzsment teljesítményének folyamatos fejlesztése
iránt. Rendszeresen állítsunk fel célokat, s azokat érjük el az alkalmazottak egészségének és
biztonságának javítását és a környezetvédelmi teljesítmény optimalizálását célzó programok
megvalósításával.
A környezet védelme: Üzleti tevékenységünket oly módon végezzük, hogy a körülöttünk élő
közösségek környezeti minőségét megvédjük. Csökkentjük a veszélyes anyagok tárolásának és
használatának kockázatait. A környezetvédelmi teljesítmény folyamatos fejlesztésének biztosítása
érdekében a Vishay rendszeres igazoló folyamattal ellátott menedzsment rendszereket vezet be és tart
fenn. Azonosítja és csökkenti a környezeti, emberi és tulajdoni kockázatokat. Minden gyártóhelyre
vészhelyzeti tervet készít.
Megfelelés a környezet-, egészség- és munkavédelmi jogszabályoknak: Minden helyszínen
teljesítjük vagy túlteljesítjük a lényeges környezet-, egészség- és munkavédelmi jogszabályokat és
szabályokat. Olyan rendszert tartunk fenn, amely biztosítja a szabályozásban bekövetkező változások
időben történő észlelését és bevezetését. Kifejlesztettünk egy olyan termékgondozási programot, amely
biztosítja, hogy a környezet-, munka- és egészségvédelmi követelményeket figyelembe vegyük a
termékeknél és a folyamatoknál. Nyíltan együttműködünk a hatóságokkal annak érdekében, hogy
megfeleljünk a követelményeknek. Elvárjuk az üzemektől, hogy a Társaság által felvállalt egyéb
kötelező érvényű környezet-, munka- és egészségvédelmi követelményeket teljesítsék, ideértve a
Vishay által felvállalt RBA Code of Conduct-ot is.
Energia, erőforrás-megóvás és szennyezés-megelőzés: Arra törekszünk, hogy a termékek és
folyamatok tervezésekor és az üzemi működésben az energiafogyasztást és az anyaghasználatot
minimalizáljuk. Szem előtt tartjuk az anyagok újrahasznosítását, ideértve – amennyire lehetséges – a
veszélyes hulladékokat is. A lehető legalacsonyabb szintre szorítjuk az üzemekben a veszélyes és nem
veszélyes hulladékok keletkezését annak érdekében, hogy a szennyezést megelőzzük vagy
kiküszöböljük. A hulladékokat biztonságos és felelős módon kezeljük és ártalmatlanítjuk.
Kommunikáció: Támogatjuk az ésszerű környezet-, munka- és egészségvédelmi kezdeményezéseket
és gyakorlatokat a dolgozókkal, hatóságokkal, szállítókkal, vállalkozókkal, vevőkkel és iparági
tömörülésekkel folytatott nyílt kommunikációra való bátorítás révén. Az alkalmazottakkal vagy
képviselőikkel értekezni kell és rendszeres konzultációk útján be kell őket vonni a döntéshozatalba a
menedzsment rendszerek keretein belül, az egészségi és biztonsági kockázatok értékelésébe és a
védőintézkedések meghatározásába
Auditok: Rendszeres auditokat tartunk annak biztosítására, hogy megfeleljünk a jogszabályi és egyéb
követelményeknek, a Vishay jelen és egyéb Környezet-, Egészség-és Munkavédelmi Politikáinak.
Bármilyen helyesbítő tevékenység esetén azonnali intézkedéseket vezetünk be. Biztosítjuk a Társaság
környezet-, egészség- és munkavédelmi menedzsment rendszereinek átfogó értékelését.
Annak érdekében, hogy ezt a politikát a Társaság üzemei világszerte bevezessék és folyamatosan
fenntartsák, a Környezet-, Egészség- és Munkavédelmi Alelnök rendszeres jelentést készít a legfelső
vezetés számára valamennyi helyszín környezet-, egészség- és munkavédelmi helyzetéről. A
Környezet-, Egészség- és Munkavédelmi Alelnök jelentést készít az Igazgatótanács által kijelölt
Környezetvédelmi Bizottság részére.
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