OHSAS
SYSTÉM BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI DLE OHSAS 18001 – OHSASPaket (18Paket)

Časová náročnost a CENA
Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na
podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění
pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu,
atd.)
§
Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení OHSAS
za 4-7 měsíců s ohledem na závažnost a rozsah pracovních
rizik, složitost procesů a velikost organizace.
Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte
nás!
§

Co je OHSASPaket (18Paket)?
OHSASPaket je implementace systému bezpečnosti a oschrany zdraví
při práci dle normy OHSAS 18001. Jedná se o systémový a procesní
přístup z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Realizace OHSASPaketu slouží jako výchozí podmínka pro úspěšnou
certifikaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s mezinárodně uznávaným standardem OHSAS 18001
nezávislou certifikační organizací.

Co nabízí OHSASPaket?
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
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Implementaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na „klíč“ na základě požadavků OHSAS 18001 a „Best
practices“
Vytvoření systému řízení firemních procesů na kvalitativně vyšší
úrovni se zaměřením na bezpečnost pracovního prostředí a
důrazem na eliminaci pracovních rizik.
Identifikaci všech slabých míst podniku, která představují
potencionální rizika nebezpečí pro Vaše zaměstnance, následné
vyhodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti
jejich následků – analýzu rizik
Implementaci mechanismů řízení těchto rizik pro poskytnutí
míry jistoty bezpečí zaměstnancům
Konfrontace a následné zavedení souladu se všemi relevantními
požadavky právních předpisů závazných z hlediska OHSAS
Stanovení jednoznačné struktury odpovědností za jednotlivé
procesy v systému OHSAS – získání povědomí o bezpečnosti,
odpovědnosti, a dopadech při porušení práv, předpisů,
standardů, norem a interních pravidel správného jednání při
vzniku mimořádné událostí
Osvojení si bezpečnostních postupů
Individuální přístup konzultantů a dodržení harmonogramu
Minimální zatěžování zaměstnanců připravované organizace
Garanci pevné ceny za dodanou službu
Minimalizace operativního rozhodování
Schopnost organizace pružně se přizpůsobovat měnícím se
podmínkám

Společnost Versa Systems
Jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti
podnikového poradenství nabízí svým zákazníkům odbornou
pomoc při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci – OHSAS Paket.
OHSASPaket je nástroj, jak implementovat klíčové prvky ochrany
zdraví zaměstnanců a tím minimalizovat rizika při výkonu jejich
činností. Podstatou BOZP je ochrana proti rizikům, která mohou
ohrozit životy a zdraví zaměstnanců, poškodit status bezpečného
podniku a prokázat tak svůj vztah k ochraně zaměstnanců při práci.

Proč právě Versa Systems?
Versa Systems má implementován systém řízení kvality dle ISO
9001 a systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a
systém řízení služeb dle ISO/IEC 20000-1.
Konzultanti Versa Systems v sobě spojují zkušenosti a znalosti
integrovaných systémů řízení s praktickými zkušenostmi
z podnikové praxe. Protože mají zkušenosti z oblasti řízení
podniků, mohou posoudit nejen bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na všech úrovních organizace, ale i pomoci při jeho
implementaci do celé organizace.
Základním prvkem úspěchu naší společnosti je především
nezávislost poradenství, profesionální přístup a vysoká odbornost
konzultantů.
Konzultanti Versa Systems jsou neustále vzděláváni a jsou držiteli
mezinárodních certifikátů v oblastech systémů řízení (IRCA, EOQ).
Jsme zárukou toho, že Váš systém bude úspěšně zaveden a
certifikován (Versa Systems má od počátku své poradenské
činnosti 100% úspěšnost při certifikaci systémů implementovaných
u svých zákazníků).

Co je součástí OHSASPAKETU?
ü
ü
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Analýza rizik (vstupní bezpečnostní studie)
Pomoc při tvorbě strategie a cílů BOZP
Zpracování veškeré dokumentace předepsané normou OHSAS
18001
Pomoc při implementaci systému OHSAS do provozu organizace
Provedení základního školení zaměstnanců
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ÚDRŽBA SYSTÉMU BOZP
PO CERTIFIKACI – Mpaket18

Údržba BOZP po certifikaci – MPaket18
Certifikací získá Váš podnik konkurenční výhodu, zlepšení úrovně a
způsobilosti organizace v oblasti BOZP v očích vlastních zaměstnanců i
veřejnosti a zajištění pozitivního přístupu všech zaměsnanců k BOZP.
Certifikací však budování systímu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci nekončí – v momentě certifikace je bezpečnost práce řízeným
procesem, tento stav však stagnuje lineárně s uplynutím doby od
certifikace. Proto je nutné zajistit jeho trvalou vhodnost a efektivnost.
Systém vyžaduje pravidelnou aktualizaci (také vzhledem k častým
změnám legislativních požadavků), aby efektivně naplňoval závazky
organizace zakotvené v bezpečnostní politice s ohledem na zvyšování
bezpečí pracovního prostředí, a neustále splňoval princip BOZP –
ochranu zdraví a životu zaměstnanců.
Tento neustálý vývoj systému je klíčovou podmínkou pro to, aby se
mohl úspěšně podrobit ročnímu přezkoumání certifikačním orgánem
a obhájit tak získaný certifikát.
Proto Vám nabízíme službu tzv. BOZP+ Paket. Tato služba Vám zajistí
kontinuální dohled nad Vašim systémem našimi odborníky za velmi
příznivých podmínek.

Legislativa BOZP – neznalost zákona
neomlouvá
21. století je bludištěm ve spleti právních předpisů, kladoucích na
firmy nejrůznější požadavky a povinnosti, a ve sféře bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci platí přísnost legislativy dvojnásob.
Dokážete se v nich orientovat? Jste schopni rozpoznat, které se
Vás týkají, a rozumíte jejich výkladu?
Znáte sankce plynoucí z nedodržení těchto požadavků?
Implementace všech relevantních požadavků legislativy není
jednorázovým procesem při zavádění BOZP. Stejně klíčové jako
prvotní identifikace těchto požadavků je pravidelný dohled nad
těmito požadavky a jejich vývojem, zejména vzhledem k jejich
variabilní tendenci.
A protože právo vychází ze zásady, že neznalost zákona
neomlouvá, Versa Systems je tady pro Vás jako průvodce tímto
kontroverzním legislativním labyrintem.

MPaket18 – základní činnosti
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Periodická aktualizace jednotlivých částí systému OHSAS v
organizaci
Úprava a aktualizace dokumentace
Pravidelná aktualizace analýzy rizik
Pomoc při vypracování akčních plánů na snižování rizik
Pravidelné přezkoumávání legislativních požadavků závazných
pro organizaci v oblasti BOZP a shody s těmito požadavky
Interní audity systému řízení OHSAS
Periodická školení zaměstnanců
Zpracování pravidelných záznamů včetně zpráv o stavu systému
OHSAS pro vedení firmy (zpracování a hodnocení informací o
stavu jednotlivých prvků systému OHSAS založené na výsledcích
uceleného systému sběru dat)
Sledování a provádění všech periodických kontrol a záznamů
Doporučení pro další rozvoj systému OHSAS
Účast konzultanta při dozorovém auditu
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