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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ANTI-COVID by Labor s.a.

Ένα σήμα πιστοποίησης
που δημιουργήθηκε από
την Labor S.A. σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την
δύσκολή αυτή περίοδο
που διανύσαμε και διανύουμε όλοι μας .Η Labor θέλησε να σταθεί
δίπλα στις επιχειρήσεις
και να εξασφαλίσει στους
πελάτες της ένα σύστημα, με τις οδηγίες της
κυβέρνησης
ενάντια
στον SARS-CoV-2.

Η Πιστοποίηση «ANTICOVID» απευθύνεται
σε όλες τις επιχειρήσεις
που
συναθροίζονται
άτομα.
Η διαδικασία πιστοποίησης: Μετά την αίτηση
και την υπογραφή της
σύμβασής ακολουθούν
τα 4 βήματα
ΦΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οδηγός για την επιχείρηση πώς πρέπει να
λειτουργεί, διαδικασίες
βάση του ANTI COVID
ανάλογα με την επιχείρηση .
Έντυπα προς συμπλήρωση από τους υπευθύνους της εταιρείας
βάση των απαιτήσεων
από τον οδηγό για τις
επιχειρήσεις .
Αυτοαξιολόγηση:
ένα
ερωτηματολόγιο προς
συμπλήρωση από τον
υπεύθυνο ώστε να ελέγχεται και να διασφα-

λίζετε η σωστή εγκατάσταση του οδηγού επιχειρήσεων
ΦΑΣΗ 2 :ΧΡΟΝΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εταιρεία σας λειτουργεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα με τον οδηγό
για τις επιχείρησης και
όταν είναι έτοιμη προς
αξιολόγηση επικοινωνεί με τον φορέα για να
κλείσουν την ημερομηνία επιθεώρησης. Κατά
την διάρκεια αυτή,
πραγματοποιείται η
αυτοαξιολόγηση της
επιχείρησης.
ΦΑΣΗ 3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ LABOR
S.A
Έρχεται ο επιθεωρητής
με ένα ερωτηματολόγιο
βασισμένο πάνω στον
Οδηγό για τις επιχειρή-

Παγκόσμια ημέρα προτύπων 2020
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ.
Όπως κάθε χρόνο , φέτος είναι αφιερωμένη
στην προστασία του
πλανήτη με τα πρότυπα
.
Τα διεθνή πρότυπα είναι ένα κλειδί για την
μείωση της ανθρώπινης
παρέμβασης
πάνω
στον πλανήτη μας .
Οι ISO ,IEC & ITU είναι
οι δημιουργοί των εθνικών προτύπων ,

λαμβάνουν υπόψιν δοκιμασμένες και πραγματικές λύσεις σε τεχνικές
προκλήσεις .
Τα πρότυπα καλύπτουν
όλες τις πτυχές της εξοικονόμησης
ενέργειας,
της ποιότητας του νερού
και του αέρα.
Καθορίζουν
πρότυπα
και μεθόδους μέτρησης
Η ευρεία χρήση τους
συμβάλλει στη μείωση
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της βιομηχανικής παραγωγής και
των διαδικασιών, διευ-

κολύνει την επαναχρησιμοποίηση
περιορισμένων πόρων και βελτιώνει την ενεργειακή
απόδοση.
Hold yourself responsible for a higher standard than anybody expects of you. Never excuse yourself.
Henry Ward Beecher
Για να δείτε την σημαντικότητα της γιορτής
των προτύπων πατήστε
ΕΔΩ

σεις και ιχνηλατεί την
συμμόρφωσή της εταιρίας. Σε περίπτωση
που υπάρξει έλλειψη ή
μη συμμόρφωση σε
κάποια από τις παραγράφους του Οδηγού
δίνεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές ενέργειες.
ΦΑΣΗ 4 ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ANTI
COVID
Με το πέρας της επιθεώρησης , και κλείνοντας τυχόν μη συμμορφώσεις εκδίδεται το
πιστοποιητικό
ANTICOVID από την LABOR S.A.
Η πιστοποίηση είναι
τριετής και η διατήρηση
του
πιστοποιητικού
προϋποθέτει την πραγματοποίηση δύο επιθεωρήσεων επιτήρησης
εντός της τριετίας.

