OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi; Kiwa ile OHSAS 18001 sertifikası: kazaları azaltmak, koşulları
iyileştirmek ve müşerilerinizi cezbedin.
OHSAS 18001 standartı sektörde ürün veya hizmetler sunan herhangi bir büyüklük veya organizasyon ile ilgilidir.
Çalışanlarınızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması bir öncelik olduğunda, kuruluşunuz ister çok uluslu bir inşaat firması isterse
küçük bir üretici veya bir aile çiftliği olsun, OHSAS 18001 sertifikası işe başlamak için iyi bir basamaktır.
Uluslararası bir standart olan OHSAS 18001, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili riskleri tanımlamanıza, kontrol etmenize ve
azaltmanıza olanak sağlayan bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi korumanıza yardımcı olur,
paydaşlarınıza sağlık ve güvenliğin kuruluşunuz için bir öncelik olduğunu gösterir.
OHSAS 18001, risk yönetimine odaklanır: Potansiyel tehlikeleri tanımlayarak işyeri kazaları ve sağlık risklerini azaltır, bu sayede
kurumunuz ve çalışanlarınız için güvenli bir çalışma ortamı sağlandığından emin olabilirsiniz. Bu, en iyi yetenekleri çekmenize ve
korumanıza yardımcı olur ve işinizin şimdi ve gelecekte gelişmesini sağlar.

Ne bilmek istiyorsunuz?
OHSAS 18001, üretim tesisinden restorana kadar her sektörde büyük veya küçük organizasyonlar için uygundur. Standart
işyerinizdeki riskleri değerlendirmenizi ve azaltmanızı sağlayacak bir İSG yönetim sisteminin gerekliliklerini belirler.
Standart ayrıca ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uymanızı sağlar. OHSAS 18001'i, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer uluslararası
programlarla entegre etmek, yönetim süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır.

Kiwa ile sertifikalanmak
Günümüzün istihdam ekonomisinde başarılı bir şekilde çalışmak için, şirketlerin çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
sağlama konusundaki kararlılıklarını göstermeleri gerekmektedir; Sertifika bunu yapmanıza yardımcı olmaktadır.
Kiwa ile iş ortaklığı yaparak, işyerinizdeki sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek, kaza-ramak kalaları azaltmak ve çalışanlarınızı, iş
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ortaklarınızı ve ziyaretçileri potansiyel tehlikelerden korumak için OHSAS 18001 sertifikasını alabilirsiniz. Bunu yapmak sadece sahip
olduğunuz çalışanları değil, aynı zamanda yeni yetenekleri de çekmenize yardımcı olabilir.
OHSAS 18001 en son 2015 yılında güncellendi; Önceden sertifikalandırılmış iseniz, Eylül 2018'e kadar yeni standarta geçmeniz
gerekmektedir. Kiwa revizyonları yapmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

USP'si / faydaları
İyi çalışma koşulları yaratın - riskleri tanımlayarak ve azaltarak, daha iyi çalışma koşulları yaratmak için OHSAS 18001'i
kullanabilirsiniz.
Kazaları ve hastalıkları azaltın - OHSAS 18001 ile iş kazaları ve hastalıkların sayısını azaltan bir politika ve süreçler
oluşturabilirsiniz.
Maliyetleri azaltın - Ohsas 18001 kaza-olay sayısını azaltarak, daha düşük personel devamsızlığı ve daha düşük sigorta primleri
ile maliyetlerin düşmesine neden olabilir.
Yetenekleri çekin ve koruyun- OHSAS 18001 ile üst düzey çalışanların ilgisini çeken bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz ve
süreklilik sağlamanıza yardımcı olur.
Mevzuata uyun - OHSAS 18001, ilgili mevzuatları tanımlamanıza ve uygunluğunuzu değerlendirmesi yapmanıza olanak tanır.
Sağlık ve güvenlik kültürü oluşturun - sağlık ve güvenlik politikanızı paydaşlarınızla paylaşarak, çalışanların ve organizasyonun
performansını iyileştirme konularında çalışabilirsiniz.
Kurumsal sorumluluğa olan bağlılığınızı gösterin - OHSAS 18001 sertifikası, paydaşlarınıza çalışanların refahı için sorumluluk
aldığınızın kanıtıdır.
İtibarınızı geliştirin - OHSAS 18001 sertifikası ile, insanlara öncelik veren bir organizasyon olarak diğerlerinden ayrılabilirsiniz.
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