Introducere în

CONFORMITATEA ÎN CAZ DE RISC AL URGENȚELOR MEDICALE
în contextul unei epidemii

EIFEC este Organizația de standarde internaționale pentru conformitate în zone
caresunt o amenințare la adresa siguranței internaționale, cum ar fi proliferarea
armamentului chimic, nuclear, biologicși de distrugere în masă, sancțiuni (conformitatea
exporturilor).
EIFEC deține cunoștințele multidisciplinare și competența care permit definirea și
dezvoltarea, prin inovație, a standardelor, linii directoare și mecanismelor de
certificare pentru situații de urgență sau zone critice de orice natură.

HEALTHBYreprezintă colaborarea din cadrul unui consorțiu
internațional de instituții medicale, profesioniști universitaridin
UE de renume.
Aceasta vizează furnizareastrategică de sfaturi și expertiză în
proiecte pentru a da posibilitatea tuturor instituțiilor
colaboratoare de a transforma furnizarea serviciilor medicale,
de educație și de cercetare și de a facilita trimiterea pacienților
pentru a permite atât pacienților cât și medicilor trimițătoridin
toată
lumea
accesul la îngrijire într-unul din spitalele
membrilor consorțiului.
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UNIFEC este o rețea strategică de alianțe a universităților de
vârf (coordonat de EIFEC).
Aceasta vizează promovarea unei noțiuni de conformitate la
scară largăprin încorporarea și integrarea la fiecare nivel
național a celor mai bune practicirelevante, precum și a
procedurilor operaționale, prin aplicarea abordării și evaluării
comune a riscului , promovarea și stabilirea cursurilor și
sesiunilor de instruire
academice și de mastercelor mai
potrivite .

OMS (Organizația Mondială a Sănătății) a
definit pandemia internațională de
coronavirus nou, Covid-19, ca urgență de
sănătate publică de preocupare
internațională, îndemnând astfel omenirea să
facă eforturi pentru a-i limita răspândirea.
Din păcate, principalul răspuns la acest
eveniment a rezultat în proliferarea de noi
reguli, legi, regulamente, cele mai bune
practici și sancțiuni legale (cadru de
reglementare), emise de guverne la
începutul pandemiei, dar în continuă
desfășurare, schimbându-se frecvent și
adesea divergent.

VACCINAȚI-VĂ
AFACEREA

Această situație generează o ouă nevoie
de dezvoltare a unei conformități
specifice reprezentate de politici/
programe la nivel mondial, în toate
tipurile de contexte (inclusiv jurisdicții) și
pentru toate felurile de activități umane.
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Avem nevoie de un
răspuns strategic
Toată lumea trebuie să știe cum să se conformezecu
toate acestea. Conformitatea este un proces interactiv
progresiv și rezultatul unei organizații ce satisface nevoi
sau așteptări implicite, voluntare sau obligatorii
(cerințe).
Conformitatea este cea mai importantă procedură
pentru ca toată lumea să poată evita sau atenua
potențialele proceduri civile și penale în majoritatea
jurisdicțiilor, protejându-și reputația și încurajându-și
valorile.
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Răspunsul strategic:
HER-CMS

Sistemulde management al conformității în caz de
risc al urgențelor medicale, pentru toate organizațiile

Actuala situație impune nu numai dezvoltarea unor practici de urgență corecte, sau a unor politici și proceduri, dar,
de asemenea, și certificarea acestora prin intermediul unor terți calificați și acreditați în acest sens.
Dar certificarea implică oferirea unei asigurări scrise (certificatul) ce specificăfaptul că toate cerințele
aplicabile sunt îndeplinite: acest fapt implică existenţa unui standard care definește cerințele conform cărora
trebuie certificat procesul.
Din aceste motive, EIFEC a dezvoltat noile Standarde internaţionale de urgențăseria EIFEC ES2001.06:HBY,
care ajută organizațiile să fie mai eficiente în lupta lor împotriva Covid-19 și susțin oamenii într-o viață de zi cu zi
mai sigură și mai sănătoasă.
Această serie include două diferite tipuri de standarde:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - Sistemul de management al conformității în caz de risc al urgențelor
medicale (HER-CMS),
care poate fi adoptat și implementat de toate organizațiile
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Sisteme de management al conformității pentru furnizorii de servicii
de igienizare(SSP-CMS), rezervat furnizorilorprofesioniști de servicii de igienizare
Ambelestandarde sunt furnizate de asemenea într-o versiune simplificată special concepută pentru
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM), încât să ne putem aplica pe deplin filosofia:
„Conformitate pentru toți"
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PAȘII
obțineți
soluțiapentru
afacerea dvs.
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Cui i se
adresează

HER-CMS?
• Industriilor, marilor companii și
structurilor complexe (precum școlile,
serviciile publice, centrele comerciale,
transporturi etc.), care trebuie să
implementeze un program pentru
gestionarea prevenirii și limitării urgenței
medicale reprezentate de Covid-19,
inclusiv igienizări.
• Microîntreprinderi, companii mici si
mijlocii, care trebuie să aibă grijă de
propriile lor spații și trebuie să garanteze
un mediu ambiant cel puțin suficient de
„curat”.
• Furnizori de servicii de igienizare
• Auditori și organizații de consultanță
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RĂMÂNEȚI ÎN CONDIȚII
DE SIGURANȚĂ
ÎN AFACERI
PREVENIȚI ȘI MINIMIZAȚI
CONSECINȚELE
NEGATIVE PENTRU
ACTIVITATEA DVS.

OFERIȚI ASIGURĂRI
LIENȚILOR DVS.
CĂ FACEȚICE TREBUIE !
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