Εισαγωγή στη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
στο πλαίσιο επιδημίας

Ο EIFEC είναι ο Διεθνής οργανισμός συμμόρφωσης σε τομείς που απειλούν τη
διεθνή ασφάλεια, όπως η διάδοση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων, τα
όπλα μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), οι κυρώσεις (συμμόρφωση με τις εξαγωγές)).
Ο EIFEC διαθέτει ένα φάσμα πολυδιάστατων γνώσεων και ικανοτήτων που
επιτρέπει τον καθορισμό και την ανάπτυξη, μέσω της καινοτομίας, προτύπων,
κατευθυντήριων γραμμών και μηχανισμών πιστοποίησης για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης ή κρίσιμους τομείς οποιουδήποτε είδους.

Ο HEALTHBY είναι ο φορέας συνεργασίας μιας διεθνούς
κοινοπραξίας
κορυφαίων
ιδρυμάτων
υγειονομικής
περίθαλψης και πανεπιστημιακών επαγγελματιών της ΕΕ.
Στόχος του είναι η παροχή στρατηγικών συμβουλών και
εμπειρογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης έργων για να
επιτρέψει σε κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα να μεταβάλει
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση
και την έρευνα και να διευκολύνει τη διαδικασία
παραπομπής ασθενών ώστε να επιτρέπεται τόσο στους
ασθενείς όσο και στους παραπέμποντες ιατρούς από όλο
τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
περίθαλψης σε ένα από τα νοσοκομεία μέλη.
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Το UNIFEC είναι ένα δίκτυο στρατηγικών συμμαχιών
κορυφαίων πανεπιστημίων (συντονίζεται από τον EIFEC).
Στοχεύει στην προώθηση μιας νοοτροπίας ευρείας
Συμμόρφωσης ενσωματώνοντας και ενοποιώντας, στο
εκάστοτε εθνικό επίπεδο, τις συναφείς βέλτιστες
πρακτικές, καθώς και επιχειρησιακές διαδικασίες,
εφαρμόζοντας μια κοινή προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου
και αξιολογώντας, προωθώντας και καθιερώνοντας τα πιο
κατάλληλα ακαδημαϊκά/μεταπτυχιακά μαθήματα και
εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
ορίσει την παγκόσμιας κλίμακας έξαρση της
νόσου Covid-19, που προκαλεί ο νέος
Κοροναϊός, ως έκτακτη κατάσταση διεθνούς
ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας
υγείας, γεγονός που παροτρύνει την
παγκόσμια κοινότητα να λάβει μέτρα για τον
περιορισμό της.
Δυστυχώς, η κύρια απάντηση σε αυτό το
συμβάν οδήγησε στον πολλαπλασιασμό
νέων κανόνων, νόμων, κανονισμών,
βέλτιστων πρακτικών και νομικών
κυρώσεων (Ρυθμιστικό Πλαίσιο), που
έθεσαν οι Κυβερνήσεις στην αρχή της
πανδημίας, αλλά εξακολουθούν να
βρίσκονται σε ισχύ, συχνά αλλάζουν και

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Σ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΑΣ
συχνά αποκλίνουν.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια νέα
ανάγκη για ανάπτυξη συγκεκριμένων
πολιτικών/προγραμμάτων συμμόρφωσης,
σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα
διαφορετικά πλαίσια
(συμπεριλαμβανομένων των
δικαιοδοσιών) και για κάθε είδος
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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Χρειάζεται μια
στρατηγική αντιμετώπιση
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν πώς να συμμορφώνονται με τα
παραπάνω. Η συμμόρφωση είναι μια προοδευτική, διαδραστική
διαδικασία και το αποτέλεσμα ενός οργανισμού που ικανοποιεί
υπονοούμενες ανάγκες ή προσδοκίες, εθελοντικές ή
υποχρεωτικές (απαιτήσεις).
Η συμμόρφωση είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία ώστε να
αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι πιθανές αστικές και ποινικές
δικαστικές διαδικασίες στις περισσότερες δικαιοδοσίες, να
διασφαλιστεί η προστασία της υπόληψης της εταιρείας και να
προαχθούν οι αξίες της.
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Η στρατηγική αντιμετώπιση:
HER-CMS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η παρούσα κατάσταση απαιτεί όχι μόνο την ανάπτυξη κατάλληλων πρακτικών, πολιτικών και διαδικασιών
έκτακτης ανάγκης, αλλά και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένα τρίτα μέρη.
Όμως, η Πιστοποίηση συνεπάγεται την παροχή έγγραφης διαβεβαίωσης (το Πιστοποιητικό) ότι πληρούνται
όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις: αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός Προτύπου που καθορίζει τις απαιτήσεις βάσει
των οποίων θα πιστοποιηθεί η διαδικασία.
Για τους λόγους αυτούς, ο EIFEC ανέπτυξε τη νέα σειρά Διεθνών προτύπων για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, EIFEC ES2001.06:HBY, η οποία βοηθά τους οργανισμούς να είναι πιο αποτελεσματικοί στην
καταπολέμηση της Covid-19 και καθιστά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων ασφαλέστερη και υγιέστερη.
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη προτύπων:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης κινδύνου σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας (HER-CMS), που μπορεί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί από όλους τους
οργανισμούς
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης για παρόχους υπηρεσιών
απολύμανσης (SSP-CMS), αποκλειστικά για επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών απολύμανσης
Και τα δύο Πρότυπα παρέχονται επίσης σε μια απλοποιημένη έκδοση που έχει σχεδιαστεί ειδικά για Πολύ
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (MSME), ώστε να είναι πλήρως σύμφωνη με τη φιλοσοφία μας:
«Συμμόρφωση για όλους»
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
λάβετε τη λύση
που αρμόζει στην
εταιρεία σας
Επικοινωνήστε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τη φόρμα που
θα βρείτε στον ιστότοπό μας
Υποβάλετε αίτηση για λήψη
πιστοποίησης
Υποβληθείτε σε έλεγχο και
λάβετε την πιστοποίηση
Κάντε το Σωστό!
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Σε ποιους
απευθύνεται
το

HER-CMS;

• Βιομηχανίες, μεγάλες εταιρείες και
πολύπλοκες δομές (όπως σχολεία, δημόσιες
υπηρεσίες, εμπορικές συγκεντρώσεις κ.λπ.),
οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν ένα
πρόγραμμα διαχείρισης της πρόληψης και
του περιορισμού της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της
νόσου Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των
απολυμάνσεων.
• Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να
φροντίζουν τους χώρους τους και να
εγγυώνται τουλάχιστον ένα αρκετά
«καθαρό» περιβάλλον.
• Παρόχους υπηρεσιών απολύμανσης
• Ελεγκτές και συμβουλευτικά όργανα

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΚΑΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΟΤΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ!

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
EIFEC ES2001.06:HBY/SSP
Πρώτη
έκδοση 2020

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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