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ISO 45001 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

 Hành trình Chuẩn thực hành Tốt theo ISO 45001
ISO 45001 sẽ là tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế đầu tiên về An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp (OH&S). Thông qua kinh nghiệm phát triển các tiêu chuẩn và làm việc với hàng nghìn khách hàng mỗi năm, BSI nắm rõ cách
thực hành tốt để dễ dàng nâng cấp lên tiêu chuẩn mới. Tài liệu đào tạo và hỗ trợ toàn diện của chúng tôi đã được thiết kế để hướng dẫn bạn cùng tổ chức trong suốt quá trình, từng bước từng bước một.

Tìm hiểu

Đặt mua bản sao ISO 45001 và BS 45002 càng sớm càng tốt

Hiểu chi tiết hơn về một số yêu cầu mới, truy cập vào trang web của BSI để xem tài liệu hướng dẫn mới nhất
Tầm quan trọng của Lãnh đạo
Hiểu được cách lãnh đạo được đưa vào tất cả các
Tiêu chuẩn ISO mới và ý nghĩa của việc này về
mặt thực tiễn

Quá trình so với Quy trình
Hiểu được sự khác nhau giữa cách tiếp cận
theo quá trình và theo quy trình và mối liên hệ
của sự khác nhau này với Cấu trúc Cấp cao
mới

Giới thiệu Phụ lục SL
Hiểu được Cấu trúc Cấp cao mới trong tất cả
các tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới

Hướng dẫn nâng cấp

Đào tạo

Được phát triển bởi các chuyên gia, loạt khóa học nâng cấp của chúng tôi đảm bảo bạn hiểu rõ các thay đổi và yêu cầu cốt lõi

Khóa đòa tạo dành cho Ban lãnh đạo Cấp cao
Buổi hướng dẫn này nêu bật những lợi ích của
HTQL OH&S hiệu lực và trách nhiệm của ban lãnh
đạo

Khóa Nâng cấp
Tìm hiểu về cấu trúc cấp cao mới (HLS) của ISO
và những thay đổi quan trọng giữa OHSAS 18001
và ISO 45001

Khóa Thực hiện Thay đổi
Tìm ra chuẩn thực hành tốt nhất đã được chứng
minh để giúp bạn áp dụng thay đổi vào tiêu chuẩn
trong tổ chức

Khóa Nâng cấp cho Đánh giá viên
Với khóa học nâng cấp, bạn không chỉ tìm hiểu về
ISO 45001 mà còn xây dựng kỹ năng đánh giá

BSI đã phát triển một bộ công cụ toàn diện giúp bạn nắm được các thay đổi và thực hiện thay đổi trong tổ chức

Hướng dẫn ISO 45001
Cung cấp tổng quan về Cấu trúc Cấp cao (HLS)
mới và các yêu cầu của tiêu chuẩn mới

Tài liệu dành cho Ban lãnh đạo
Giúp ban lãnh đạo hiểu được trách nhiệm và lợi thế
của việc áp dụng tiêu chuẩn mới

Lộ trình Đối chiếu Tiêu chuẩn
Tổng quan về các thay đổi, xóa bỏ, yêu cầu mới
hoặc yêu cầu được nâng cấp giữa OHSAS 18001
và ISO 45001

Tài liệu Trao đổi Thông tin Nội bộ
Giúp bạn truyền đạt các thay đổi và yêu cầu mới
trong tổ chức, bao gồm buổi thuyết trình và
hướng dẫn cho lãnh đạo

Dịch vụ hỗ trợ

BSI có các dịch vụ giúp bạn thực hiện thay đổi và hiểu bạn đang làm được ở mức nào

Đánh giá Thực trạng
BSI có thể thực hiện 'phân tích thực trạng' để
giúp bạn nhận biết bất kỳ điểm yếu hoặc thiếu
sót nào trước khi đánh giá chính thức

Chương trình Entropy™ của BSI
Quản lý quá trình nâng cấp của bạn hiệu lực
có thể bằng phần mềm BSI Entropy™

Đánh giá Nâng cấp
Có được chứng nhận được công nhận cho tiêu
chuẩn mới và sớm được hưởng kết quả hoạt
động gia tăng mà tiêu chuẩn mang lại.
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6 Bước Quyết định để nâng cấp thành công
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Trao đổi với Đánh giá viên của BSI
• Thảo luận về thách thức và lộ trình
• Xem lại các video và tài liệu hướng dẫn
mới nhất trên trang web của BSI để có
được thông tin cơ bản
• Đặt mua bản sao ISO 45001 (và Tài liệu
hỗ trợ BS 45000-2)
Tham gia Chương trình đào tạo của BSI
• Với sự hướng dẫn của các chuyên gia,
hiểu các yêu cầu mới nhanh hơn và chi tiết
hơn bằng cách tham gia một trong các
khóa đào tạo của chúng tôi.
Trao đổi thông tin với tổ chức
• Trao đổi với ban lãnh đạo về các yêu
cầu mới
• Thông báo việc sửa đổi cho tổ chức ở
quy mô lớn hơn để có được sự tin tưởng
• Gửi bản cập nhật thường xuyên về tiến
độ
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Lập Nhóm Dự án Nội bộ
• Tải xuống bộ Tài liệu nâng cấp của BSI, bộ
Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá
trình nâng cấp
• Xây dựng kế hoạch thực hiện và theo dõi
tiến độ
• Đưa ra cái nhìn mới về HTQL OH&S
• Thực hiện các yêu cầu mới về lãnh đạo, rủi
ro và bối cảnh của tổ chức
• Thay đổi hệ thống tài liệu để phản ánh cấu
trúc mới
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Đánh giá Thực trạng
• Để giúp bạn chuẩn bị cho ISO 45001, chúng
tôi có thể thuê các chuyên gia thực hiện phân
tích thực trạng để nhận biết điểm mạnh và
điểm yếu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn
bị cho Bước 6
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Đánh giá Nâng cấp
• Nếu được làm việc cùng Đánh giá viên của
BSI, bạn có thể hoàn thành quá trình nâng cấp
sang ISO 45001 trước khi thu hồi BS OSHAS
18001 vào tháng 3 năm 2021.

Lộ trình Nâng cấp ISO 45001

2018
Tháng 3 năm 2018
Ban hành ISO mới
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Tháng 3 năm 2018
Bắt đầu giai đoạn nâng cấp kéo dài 3 năm đến tháng 3 năm 2021

Hãy truy cập trang
web của chúng tôi để cập nhật
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