Wprowadzenie do

ZGODNOŚĆ Z RYZYKIEM W SYTUACJACH
ZAGROŻENIA ZDROWIA
w kontekście epidemii

EIFEC jest międzynarodową organizacją normalizacyjną zajmującą się
przestrzeganiem przepisów w dziedzinach, które stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak rozprzestrzenianie broni jądrowej,
biologicznej i chemicznej, broń masowego rażenia (BMR), sankcje (zgodność z
przepisami eksportowymi).
EIFEC posiada multidyscyplinarną wiedzę i kompetencje, które pozwalają na
definiowanie i rozwijanie, poprzez innowacje, norm, wytycznych i mechanizmów
certyfikacji w sytuacjach kryzysowych lub w krytycznych obszarach o dowolnym
charakterze.

HEALTHBY jest ramieniem współpracy międzynarodowego
konsorcjum wiodących instytucji ochrony zdrowia w UE,
specjalistów z uniwersytetów.
Jego celem jest zapewnienie strategicznego doradztwa i
ekspertyzy projektowej, aby umożliwić wszystkim
współpracującym instytucjom zmianę sposobu świadczenia
opieki zdrowotnej, edukacji i badań, a także ułatwić kierowanie
pacjentów, aby umożliwić zarówno pacjentom, jak i lekarzom
kierującym z całego świata dostęp do opieki w jednym ze
szpitali członkowskich.
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UNIFEC jest siecią strategicznych sojuszy wiodących
uniwersytetów (koordynowaną przez EIFEC).
Ma ona na celu promowanie powszechnej kultury
przestrzegania prawa poprzez wprowadzanie i integrowanie na
każdym poziomie krajowym odpowiednich najlepszych praktyk
i procedur operacyjnych, stosowanie wspólnego podejścia do
oceny ryzyka oraz ocenę, promowanie i ustanawianie
najbardziej odpowiednich kursów akademickich/magisterskich i
sesji szkoleniowych.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
zdefiniowała międzynarodowy wybuch
nowego wirusa Coronavirus Covid-19 jako
zagrożenie dla zdrowia publicznego
międzynarodowego koncernu, który wzywa
świat do podjęcia działań w celu jego
powstrzymania.
Niestety, główna reakcja na to wydarzenie
doprowadziła do rozpowszechnienia się
nowych zasad, przepisów ustawowych,
wykonawczych, najlepszych praktyk i sankcji
prawnych (ram regulacyjnych),
ustanowionych przez rządy na początku
pandemii, ale nadal trwających, często
zmieniających się i często rozbieżnych.

ZASZCZEPIĆ
SWÓJ BIZNES

Sytuacja ta generuje potrzebę
specyficznych dla rozwoju polityk/
programów zgodności na całym
świecie, w różnych kontekstach (w tym
jurysdykcjach) i dla każdego rodzaju
działalności ludzkiej.
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Potrzebujemy
strategicznej odpowiedzi
Każdy musi wiedzieć, jak się do tego wszystkiego
dostosować. Przestrzeganie przepisów jest
postępującym interaktywnym procesem i wynikiem
spełniania przez organizację potrzeb lub oczekiwań,
które są dorozumiane, dobrowolne lub obowiązkowe
(wymagania).
Przestrzeganie przepisów jest dla każdego
najważniejszą procedurą pozwalającą na uniknięcie lub
złagodzenie ewentualnych postępowań cywilnych i
karnych w większości systemów prawnych, ochronę
swojej reputacji i promowanie swoich wartości.
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Reakcja strategiczna:
HER-CMS

System zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych
dotyczących zdrowia dla wszystkich organizacji

Obecna sytuacja wymaga nie tylko opracowania odpowiednich praktyk, polityk i procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych, ale również ich certyfikacji przez akredytowane, wykwalifikowane strony trzecie.
Jednak certyfikacja pociąga za sobą dostarczenie pisemnego zapewnienia (certyfikatu), że wszystkie mające
zastosowanie wymagania są spełnione: wymaga to istnienia normy, która określa wymagania, na podstawie
których proces powinien być certyfikowany.
Z tego powodu EIFEC opracował nową serię Emergency International Standards EIFEC ES2001.06:HBY, która
pomaga organizacjom być bardziej efektywnymi w walce z Covid-19, a codzienne życie ludzi jest bezpieczniejsze
i zdrowsze.
Ta seria zawiera dwa różne rodzaje standardów:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - Health Emergency Risk Compliance Management System (HER-CMS),
które mogą być przyjęte i wdrożone przez wszystkie organizacje
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Compliance Management Systems for Sanitization Service Providers
(SSP-CMS), zarezerwowane dla profesjonalnych dostawców usług sanitarnych.
Oba Standardy są dostarczane również w wersji uproszczonej, zaprojektowanej specjalnie dla Micro, Small
and Medium Enterprises (MSME), tak aby w pełni stosować naszą filozofię: "Zgodność dla wszystkich"
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STEPY
uzyskać
rozwiązanie
dla twojej firmy
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Do kogo jest
adresowany

HER-CMS?

• Branże, duże firmy i złożone struktury
(takie jak szkoły, służby publiczne, centra
handlow,e transporty itp.), które są wezwane
do wdrożenia programu zarządzania
prewencją
i powstrzymanie zagrożenia zdrowia
Covid-19, w tym sanityzacja.
• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
które muszą dbać o własne przestrzenie i
muszą zagwarantować co najmniej
wystarczająco "czyste" środowisko.
• Dostawcy usług sanityzacyjnych
• Audytorzy i organizacje doradcze
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POZOSTAĆ
BEZPIECZNIE W
BIZNESIE
ZAPOBIEGAĆ I
MINIMALIZOWAĆ
NEGATYWNE SKUTKI
DLA TWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI
DAJCIE SWOIM
KLIENTOM PEWNOŚĆ,
ŻE ROBICIE
WŁAŚCIWE RZECZY!
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