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VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. se zavazuje organizovat svoji výrobní činnost na celém světě
společensky odpovědným, etickým a s ohledem na ochranu životního prostředí trvale udržitelným způsobem a
zajišťovat bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků a okolních společenství. Aby mohla
dostát tomuto závazku, společnost Vishay tímto stanovuje následující cíle, které všechny její provozy na celém
světě přijmou za svůj standard.
Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců: Poskytovat svým zaměstnancům a smluvním partnerům pracujících
v našich závodech bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Integrovat do svých podnikatelských činností
bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Snižovat rizika přítomná na pracovišti až na úroveň
definovanou jako akceptovatelnou ve smyslu zákonných požadavků a zásad Vishay. Plánovat, realizovat a
efektivně řídit procesy, které jsou nezbytné ke splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, a eliminovat
zdravotní rizika používáním přijatelné posloupnosti jejich kontrol. Vzdělávat a školit své zaměstnance a smluvní
pracovníky tak, aby svou každodenní práci vykonávali bezpečně a způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Vishay se zavazuje preventivně předcházet vzniku úrazů a nemocí z povolání a trvale zlepšovat výkonnost řízení
v této oblasti. Stanovit a dosahovat cílů pravidelným zaváděním programů na zlepšování zdraví a bezpečnosti
zaměstnanců a optimalizovat výkony v ochraně životního prostředí.
Ochrana životního prostředí: Svoji činnost vykonávat způsobem, který chrání kvalitu prostředí
v společenstvích, na jejichž území se naše provozy nacházejí. Snižovat rizika plynoucí ze skladování a používání
nebezpečných látek. Vishay buduje a udržuje řídící systémy systematickým ověřováním jejich účinnosti, čímž
zajišťuje trvalé zlepšování úrovně ochrany životního prostředí. Rozeznávat a zmírňovat všechna rizika pro životní
prostředí, lidi a majetek. Udržovat krizové plány ve všech výrobních provozech.
Soulad se zákony a předpisy na ochranu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (EHS): Ve všech místech
působení splňovat nebo překračovat minimální požadavky všech příslušných zákonných předpisů upravujících
bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Svůj systém pravidelně aktualizovat prostřednictvím změn
v souladu se zákonnými předpisy. Vyvíjet program správy výrobků, který umožní, aby se změny v požadavcích
EHS promítly do našich výrobků a pracovních postupů. Plně spolupracovat s vládními organizacemi při plnění
příslušných požadavků. Vyžadovat od svých závodů, aby splňovaly další závazné požadavky v oblasti EHS,
včetně Etického kodexu RBA (dříve EICC), který společnost Vishay přijala.
Energie, zachování zdrojů a omezování znečištění: Při navrhování výrobků a výrobních postupů usilovat o
minimalizaci energetické náročnosti, spotřeby materiálů a emisí skleníkových plynů a uhlíku pro udržitelné
použití. Podporovat recyklaci materiálů,včetně nebezpečných odpadů, a to všude, kde to jen bude možné. Na
svých provozovnách snižovat vytváření nebezpečných i běžných odpadů a zamezit nebo eliminovat znečištění.
S odpady zacházet bezpečně a odpovědně.
Komunikace: Podporovat ekologické snahy, zdravé a bezpečné zásady a postupy podněcováním otevřené
diskuse se zaměstnanci, vládními organizacemi, dodavateli, smluvními partnery, odběrateli, zákazníky a
skupinami v odvětví. Vyžadovat účast zaměstnanců nebo jejich zástupců při rozhodování v rámci systémů řízení,
při vyhodnocování zdravotních a bezpečnostních rizik a při určování preventivních opatření a pravidelně je s nimi
konzultovat.
Audity: Prováděním periodických auditů zajistit, aby společnost Vishay dodržovala zákony, zákonné předpisy,
jiné požadavky, tyto zásady a veškeré další programy Vishay v oblasti EHS. Okamžitě realizovat plány na
požadovaná nápravná a preventivní opatření. Provádět celkové posouzení systému řízení v oblasti EHS.
Za trvalé prosazování těchto zásad odpovídá naše provozní vedení po celém světě, přičemž vicepresident pro
EHS bude pravidelně informovat vrcholové vedení společnosti o stavu bezpečnosti, zdraví a ekologie v každém
místě působení. Vicepresident bude dále informovat ekologickou komisi při správní radě.
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