
Ένα σήμα πιστοποίησης 

που δημιουργήθηκε από 

την Labor S.A.  σύμφω-

να με τις τελευταίες εξε-

λίξεις που αφορούν την 

δύσκολή αυτή περίοδο 

που διανύσαμε και δια-

νύουμε όλοι μας .Η La-

bor θέλησε να σταθεί 

δίπλα στις επιχειρήσεις 

και να εξασφαλίσει στους 

πελάτες της ένα σύστη-

μα, με τις οδηγίες της 

κυβέρνησης  ενάντια 

στον SARS-CoV-2.  

 

Η Πιστοποίηση «ANTI-
COVID»  απευθύνεται 
σε όλες τις επιχειρήσεις 
που συναθροίζονται 
άτομα. 

Η διαδικασία πιστοποί-
ησης: Μετά την αίτηση 
και την υπογραφή της 
σύμβασής ακολουθούν 
τα 4 βήματα 

ΦΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οδηγός για την επιχεί-
ρηση πώς πρέπει να 
λειτουργεί, διαδικασίες 
βάση του ANTI COVID 
ανάλογα με την επιχεί-
ρηση . 

Έντυπα προς συμπλή-
ρωση από τους υπευ-
θύνους  της εταιρείας 
βάση των απαιτήσεων 
από τον οδηγό για τις 
επιχειρήσεις . 

Αυτοαξιολόγηση: ένα 
ερωτηματολόγιο προς 
συμπλήρωση από τον 
υπεύθυνο ώστε να ε-
λέγχεται και να διασφα-

λίζετε η σωστή εγκατά-
σταση του οδηγού επι-
χειρήσεων  

ΦΑΣΗ 2 :ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η εταιρεία σας λειτουρ-

γεί ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα με τον οδηγό 

για τις επιχείρησης και 

όταν είναι έτοιμη προς 

αξιολόγηση επικοινω-

νεί με τον φορέα για να 

κλείσουν την ημερομη-

νία επιθεώρησης. Κατά 

την διάρκεια αυτή, 

πραγματοποιείται η 

αυτοαξιολόγηση της 

επιχείρησης. 

ΦΑΣΗ 3 ΕΠΙΘΕΩΡΗ-
ΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ LABOR 
S.A  

Έρχεται ο επιθεωρητής 
με ένα ερωτηματολόγιο 
βασισμένο πάνω στον 
Οδηγό για τις επιχειρή-
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

σεις και ιχνηλατεί την 
συμμόρφωσή της εται-
ρίας. Σε περίπτωση 
που υπάρξει έλλειψη ή 
μη συμμόρφωση σε 
κάποια από τις παρα-
γράφους του Οδηγού 
δίνεται χρονικό διάστη-
μα για διορθωτικές ε-
νέργειες. 

ΦΑΣΗ 4 ΈΚΔΟΣΗ ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ANTI 
COVID 

Με το πέρας της επιθε-
ώρησης , και κλείνο-
ντας τυχόν μη συμμορ-
φώσεις εκδίδεται το  
πιστοποιητικό ANTI-
COVID από την LA-
BOR S.A. 

Η πιστοποίηση είναι 
τριετής και η διατήρηση 
του πιστοποιητικού 
προϋποθέτει την πραγ-
ματοποίηση δύο επιθε-
ωρήσεων επιτήρησης 
εντός της τριετίας. 

 

Παγκόσμια ημέρα προτύπων 2020 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 

Όπως κάθε χρόνο , φέ-
τος είναι αφιερωμένη 
στην προστασία του 
πλανήτη με τα πρότυπα 
. 

Τα διεθνή πρότυπα εί-
ναι ένα κλειδί για την  
μείωση της ανθρώπινης 
παρέμβασης   πάνω 
στον πλανήτη μας . 

Οι ISO ,IEC & ITU είναι 
οι δημιουργοί των εθνι-
κών προτύπων ,  

 

λαμβάνουν υπόψιν δοκι-
μασμένες και πραγματι-
κές λύσεις σε τεχνικές 
προκλήσεις . 

Τα πρότυπα καλύπτουν 
όλες τις πτυχές της εξοι-
κονόμησης ενέργειας, 
της ποιότητας του νερού 
και του αέρα. 

Καθορίζουν πρότυπα 
και μεθόδους μέτρησης  

Η ευρεία χρήση τους 
συμβάλλει στη μείωση 
των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της βιομη-
χανικής παραγωγής και 
των διαδικασιών, διευ-

κολύνει την επαναχρη-
σιμοποίηση περιορι-
σμένων πόρων και βελ-
τιώνει την ενεργειακή 
απόδοση. 

Hold yourself responsi-
ble for a higher stand-
ard than anybody ex-
pects of you. Never ex-
cuse yourself. 

Henry Ward Beecher 

Για να δείτε την σημα-
ντικότητα της γιορτής 
των προτύπων πατή-
στε  

ΕΔΩ 

https://www.daysoftheyear.com/days/world-standards-day/

