OHSAS 18001
OHSAS 18001 (brzy již ISO 45001)
OHSAS norma 18001 zahrnuje kritéria pro hodnocení
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahuje se na
společnosti všech velikostí.

Ready pro ISO 45001
Jakmile bude norma ISO 45001
vydána, budeme nabízet certifikace
podle tohoto nového standardu.
Tento standard je již nyní součástí
našich školení z oblasti Bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
Pro více informací a aktualit sledujte
naše stránky www.qualityaustria.cz

Cíle

Motivace a benefity
Verze OHSAS z roku 2007 klade daleko větší důraz na
ochranu zdraví při práci hlavně co se týče prevence a trvalé
udržitelnosti.
Přijetí tohoto standardu systematizuje aktivity spojené
s bezpečností a pomáhá zlepšit bezpečnostní procesy. Dále
zahrnuje daný standard soulad s právní úpravou a
všeobecnými podmínkami, a to díky využití transparentních
systémů pro odpovědné a vedoucí pracovníky. Podporováno
je také povědomí o rizicích plynoucích z BOZP. Požadavky
právní úpravy vztahující se k BOZP jsou tímto standardem
prokazatelně plněny. Zároveň funguje otevřená informační
politika podporující rozvoj BOZP. BOZP je díky výše
uvedenému průběžně zlepšována, čemuž napomáhají
systematické kontroly a revize. Potřebná opatření jsou
definována, monitorována a hodnocena.
Společnost certifikovaná podle OHSAS 18001 se těší větší
důvěře ze stran klientů, dodavatelů, zaměstnanců, veřejných
orgánů a investorů. Základní kameny normy OHSAS 18001
mohou být spojeny v komplexním systému řízení s normami
ISO 9001 a ISO 14001. Toto znamená, že norma ISO OHSAS
18001 má být souběžně v souladu s normou ISO 9001.

založení systému řízení podle OHSAS pro minimalizaci
rizik pro zaměstnance a dalších zúčastněných, kteří
mohou být vystaveni nebezpečí v rámci výkonu práce
průběžné zlepšování systému řízení BOZP
prokazatelné zlepšení systému řízení BOZP
komunikace souladu s normou navenek
systém řízení BOZP certifikovaný / registrovaný externí
společností
určení úrovně BOZP dané společnosti a definovaní
souladu s aktuálními požadavky OHSAS

Cílové skupiny
obchod a průmysl
poskytovatelé služeb
sociální instituce
veřejný sektor
železniční dopravci

Kritéria
Systém řízení OHSAS 18001 zahrnuje požadavky na BOZP,
které pomáhají společnostem řídit jejich rizika spojená
s ochranou a bezpečností pro práci a zlepšit tak jejich
výkonnost.
Specifikace normy OHSAS mohou být aplikovány na
jakoukoliv společnost. Všechny požadavky definované
v aktuálních specifikacích OHSAS mají být také přeneseny
do systému řízení BOZP. Rozsah, v jakém mají být konkrétní
požadavky využity, záleží na rozličných faktorech, jakými
jsou bezpečnostní politika dané společnosti, aktivity
společnosti, rizika a složitost procesů a operací probíhajících
v konkrétní společnosti.

OHSAS 18001
Pro získání certifikace podle OHSAS 18001 musí
společnost splnit následující podmínky:
zpracovat bezpečností politiku
provést analýzu rizik, plán rizik, nastavit cíle a
vypracovat program pro snížení počtu a rozsahu
pracovních úrazů
zapojit požadavky OHSAS do pracovních procesů
provádět interní audity a pravidelné kontroly systému
řízení

Kontakt
Kancelář organizační složky
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Eliška Veselská
Office manažer
office@qualityaustria.cz
284 007 503

Akreditace
Quality Austria je akreditována pro provádění certifikací
na základě normy OHSAS 18001 podle rakouské sbírky
Federal Law Gazette, nařízení číslo: 153 vydaného dne
22. 5. 2009.

Quality Austria se představuje
Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící
společnost je vaším správným parterem pro integrované
systémy řízení v oblasti kvality, životního prostředí a
BOZP stejně jako pro oblast průmyslových standardů a
Business Excellence.
Služby poskytované společností Quality Austria sahají od
vzdělávání v otázkách mezinárodních trendů a technik
řízení až po certifikace a hodnocení systémů řízení podle
mezinárodních i národních norem, nařízení a směrnic.
Quality Austria je akreditována rakouským Ministerstvem
pro vědu, výzkum a hospodářství a má mnoho
mezinárodních registrací a akreditací.
S více než 1.000 auditorů, školitelů, hodnotitelů a
technických expertů může Quality Austria zajistit
úspěšnou implementaci standardů v rámci různých
společností a přinést do daného sektoru přidané knowhow s velkým důrazem na praktické uplatnění. Na
základě neustálého vývoje a inovací je Quality Austria
schopna zajistit specifické technické a metodické
požadavky pro rozdílné sektory a zaměřit se v jejich rámci
na požadavky, které s sebou přináší budoucí vývoj.
Quality Austria spolupracuje z pozice národního partnera
s mezinárodními partnerskými společnostmi IQNet, WOQ
a EFQM. Quality Austria zároveň kooperuje s IPC, VDA –
QMC a IATF, což jí umožňuje získávat globální know-how
a mezinárodní kredibilitu kompetentního partnera. Quality
Austria spolupracuje s více než 50 partnery a členskými
organizacemi.
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