Вътрешни одитори / ISO 45001
Обучаващ

Общ преглед на обучението

Лина Щърбанова

Новият стандарт ISO 45001 беше публикуван през март 2018 г.

Телефон
+359888693765
Email
lina.shtarbanova@spalk.
bg
Местоположение
В електронна среда
или на адрес: гр.
София, ж.к. Младост-2,
ул. „Свети Киприян“
№44А
Продължителност
3 дни

Обучението има за цел да Ви запознае с принципите на системата за
управление на здравословните и безопасни условия на труд,
предписани от Международната организация по стандартизация (ISO),
както и с начина на одитиране на изискванията на стандарта ISO 45001.
Материали
По време на обучението ще Ви бъдат предоставени за ползване
стандартите:
 ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при
работа. Изисквания с указания за прилагане
 ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за
управление
Ще получите всички презентационни материали, казуси и упражнения.
Изисквания към участниците
Обучението е предназначено за лица с малко или никакъв опит в
одитирането.

Програма на обучението
Ден 1

Тема

9:00-9:30

Представяне на обучението

9:30-10:30

ISO 45001:2018 – Принципи и основни термини

10:30-11:00

Основи на системата за управление на здравословните и безопасни условия на
труд

11:00-11:15

Почивка

11:15-12:00

Контекст и Лидерство

12:00-12:30

Контекст – упражнение

12:30-13:00

Обедна почивка

13:00-13:15

Политика – упражнение

13:15-14:00

Управление на риска – възможности и поддържащи функции

14:00-15:00

Идентифициране и оценка на рискове и възможности за системата за управление
на здравословни и безопасни условия на труд – упражнение

15:00-15:15

Почивка

15:15-15:45

Идентифициране на опасности и оценка на риска

15:45-16:00

Идентифициране на опасности и оценка на риска – упражнение

16:00-17:00

Оперативно управление

17:00-17:30

Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране
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Ден 2

Тема

9:00-9:30

Преговор от Ден 1

9:30-10:30

Документирана информация – упражнение

10:30-11:00

Законови и други изисквания. Оценка на съответствието

11:00-11:15

Почивка

11:15-12:00

Консултиране и участие на работниците

12:00-12:30

Ресурси. Компетентност. Осъзнаване.

12:30-13:00

Обедна почивка

13:00-14:00

Оценяване на резултатността

14:00-15:00

Подобряване

15:00-15:15

Почивка

15:15-15:45

Същност и видове одити

15:45-16:00

Процес на одитиране

16:00-17:00

Методи и техники на одитиране

17:00-17:30

Откриваща среща – упражнение
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Ден 3

Тема

9:00-9:30

Преговор от Ден 2

9:30-10:30

Идентифициране, повдигане и документиране на несъответствия – упражнения

10:30-11:00

План на вътрешен одит – упражнение

11:00-11:15

Почивка

11:15-12:00

Докладване на резултатите от вътрешен одит

12:00-12:30

Закриваща среща – упражнение

12:30-13:00

Обедна почивка

13:00-14:30

Преговор

14:30-16:00

Изпит

16:00-16:30

Обратна връзка от участниците в обучението

17:00

Край

Успешно преминалите изпита получават сертификати за вътрешни одитори по ISO 45001.

Екипът на СПАЛК ЕООД

тел: +359888693765
mailto: info@spalk.bg
www.spalk.bg
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