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Vedno več organizacij želi poskrbeti za dokazovanje odgovornosti do poklicnega zdravja in varnosti pri delu. To je v večini
primerov ključno za zaposlene, vendar tudi za odjemalce, interesne skupine in ugled organizacije. Poleg tega vedno bolj
stroga zakonodaja zahteva, da organizacije prikažejo jasno in aktivno prizadevanje za zdravje in varnost. Odjemalci in
zaposleni te dokaze želijo vnaprej, seveda poleg zagotovila, da organizacija njihove zahteve dosega sedaj in jih bo tudi v
prihodnosti. To je izziv, vendar hkrati tudi priložnost, da organizacije znižajo tveganja in zagotovijo varnejše delovno okolje.
Lahko ga uvede vsaka organizacija, ne glede na vrsto njenih dejavnosti ali industrijski sektor, iz katerega izhaja.

Pridobitev certifikata OHSAS 18001 vključuje:
► izboljšanje varnostne kulture,
► povečanje učinkovitosti ter posledično zmanjšanje števila nezgod in
izpadov proizvodnega časa,
► povečanje nadzora nad nevarnostmi in znižanje tveganj z
zastavljanjem okvirnih in izvedbenih ciljev ter zmanjševanjem
potencialne odgovornosti,
► izkazana skladnost z zakonodajo,
► izboljšana javna podoba v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu,
► zniževanje zavarovalnih premij,
► vključenost v strategijo trajnostnega razvoja,
► izkazana zavezanost k varovanju zaposlenih, lastnine in podjetja,
► spodbuda učinkovitejši notranji in zunanji komunikaciji.

Zasnovan je tako, da ga je mogoče povezovati s sistemi
vodenja kakovosti (ISO 9001) in ravnanja z okoljem (ISO
14001).
IZVEDBA PROJEKTA NA KLJUČ
Kaj to pomeni za vas?
S pomočjo strokovne ekipe bo vpeljava sistema (t.i. izvedba na ključ) v
vaše podjetje temeljita in prijaznejša pot do vaše rešitve. S dvofaznim
načinom vpeljave se doseže maksimalno vpetost in vključenost zaposlenih
pri doseganju zahtev standarda. Pomoč in nasveti svetovalca se s takim
pristopom vpeljejo v delovanje in vse procese v podjetju in dosežejo
maksimalne učinke.
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Ne samo vpeljava, naj ISO res ŽIVI.

