Фондация “Качество 21-ви век”

American Industrial Hygiene Association

ТЕМИ
за обучение и консултации по управление на здраве и безопасност при работа
1.Прилики и разлики между стандартите ISO 45001 и BS OHSAS 18001:2007, както и
връзка между ISO 45001 и ISO 9001:2015
Забележка: в зависимост от стадия на разработка на новия стандарт ISO 45001 се ползват
неговите проекти DIS и FDIS до излизането на окончателната версия.
2.Ефикасно преработване на документацията при прехода от BS OHSAS 18001:2007 към
ISO 45001 за постигане на ефективна работа на новата система за управление на здраве и
безопасност при работа.
3.Ефикасно внедряване на стандарт ISO 45001 с отчитане изискванията за управление на
риска, с използване на стандартите ISO 31000/ISO 31010.
4.Извършване на оценка на риска в работата по ISO 45001 с прилагане на ISO 31010
(уточнение на методите, съобразно спецификата на организациите на обучаваните лица).
5.Вземане на оптимални решения при осигуряване здраве и безопасност при работа с
отчитане на специфични изисквания на ИА ГИГ за различни отрасли (отраслите се уточняват,
съобразно местоработата на участниците в обучаванието).
6.Поддържане на подобрение в системата за управление на здраве и безопасност при
работа на базата на добри практики, както чрез аутсорсинг на процеси, съобразно ISO 37500.
7.Прилагане на статистически методи в системи за управление по ISO 45001 (уточнение
на методите, съобразно съществуващи проблеми в организациите на обучаваните лица).
8.Постигане на ефективност в работата по здраве и безопасност чрез провеждане на одити
(от първа, втора или трета страна) и оценки за съответствие с приложимото трудово
законодателство.
9.Практическо прилагане на процесния подход от ISO 9000:2015 в системи за управление
по ISO 45001.
10.Измерване и управление на процесите в системи по ISO 45001 чрез прилагане на
стандарти от серията ІSO 22514.
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