Giới thiệu về

TUÂN THỦ RỦI RO KHẨN CẤP VỀ SỨC KHỎE
trong bối cảnh dịch bệnh

EIFEC là Tổ chức đề ra các tiêu chuẩn quốc tế về Tuân thủ trong các lĩnh vực đang
gây đe dọa cho an ninh quốc tế, ví dụ như sự phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa
học, Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), Cấm vận (Tuân thủ về Xuất khẩu).
EIFEC có kiến thức và năng lực đa phương diện cho phép thiết lập và phát triển, với sự
sáng tạo, các Tiêu chuẩn, hướng dẫn và cơ chế chứng nhận cho các tình huống
khẩn cấp hoặc các lĩnh vực quan trọng mang tính đặc thù bất kỳ nào.

HEALTHBY là sự phối hợp trong một liên danh quốc tế hàng đầu
giữa các tổ chức và các trường đại học chuyên nghiệp trong lĩnh
vực y tế.
Mục đích nhằm cung cấp tư vấn chiến lược và chuyên môn dự
án để giúp bất kỳ tổ chức nào tham gia chuyển đổi dịch vụ, đào
tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, và tạo điều kiện cho việc
giới thiệu bệnh nhân nhằm cho phép cả bệnh nhân và bác sĩ
được giới thiệu từ khắp nơi trên thế giới được tiếp cận dịch vụ ở
một trong số các bệnh viện thành viên.

1

UNIFEC là một mạng lưới liên minh chiến lược của các
trường Đại học hàng đầu (phối hợp bởi EIFEC).
Mục đích là thúc đẩy rộng rãi văn hóa tuân thủ bằng cách gắn
liền và tích hợp ở mỗi cấp quốc gia những thực hành phù hợp
tốt nhất cũng như các quy trình hoạt động, áp dụng một
phương pháp đánh giá rủi ro chung và đánh giá, thúc đẩy và
thiết lập các khóa học và khóa đào tạo học thuật/Thạc sĩ phù
hợp nhất.

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đã xác định sự
bùng phát khắp thế giới của virus Corona mới,
Covid-19, là một Tình trạng Y tế Cộng đồng
Khẩn cấp được cộng đồng Quốc tế quan tâm,
kêu gọi cả thế giới hành động nhằm ngăn chặn
virus này.
Rất tiếc, phản hồi chính của sự kêu gọi này
dẫn đến việc gia tăng các quy tắc, luật, quy
định, thực hành tốt nhất và các biện pháp
trừng phạt pháp lý (Khung quy định pháp lý),
do các Chính phủ đề ra vào lúc ban đầu của
đại dịch nhưng vẫn đang tiếp diễn, liên tục
thay đổi và thường không nhất quán.

TẠO MIỄN DỊCH
CHO TỔ CHỨC
CỦA BẠN

Tình huống này tạo ra một nhu cầu
mới trong việc xác lập các chính sách/
chương trình Tuân thủ cụ thể trên
toàn cầu, trong tất cả các bối cảnh
(bao gồm cả khu vực tài phán) và cho
mọi họat động của con người.

2

3

Chúng ta cần
phản hồi có chiến lược
Mọi người cần biết cách tuân thủ tất cả những điều này.
Tuân thủ là một quá trình tương tác phát triển và là kết
quả khi một tổ chức thỏa mãn các nhu cầu hoặc kỳ vọng
được mong đợi, dù là tự nguyện hay bắt buộc (yêu
cầu).
Tuân thủ là quy trình quan trọng nhất để mọi người
tránh hoặc giảm thiểu trách nhiệm pháp lý dân sự và
hình sự tiềm tàng ở hầu hết các khu vực tài phán, bảo
vệ danh tiếng và nâng cao giá trị của họ.
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Phản hồi chiến lược:
HER-CMS

Hệ thống quản lý tuân thủ rủi ro khẩn
cấp về sức khỏe cho tất cả các tổ chức

Tình hình hiện tại không chỉ đòi hỏi sự thiết lập các thực hành, chính sách và quy trình thích hợp cho tình huống
khẩn cấp, mà còn yêu cầu chúng được chứng thực bởi các bên thứ ba đủ điều kiện và được chứng
nhận.
Nhưng việc Chứng nhận đòi hỏi việc cung cấp một văn bản đảm bảo (Giấy chứng nhận) rằng tất cả các
yêu cầu hiện hành đều được đáp ứng: điều này cần một bộ Tiêu chuẩn xác định các yêu cầu mà dựa vào
đó các quy trình sẽ được chứng nhận.
Vì lý do này, EIFEC đã lập ra loạt Tiêu chuẩn Khẩn cấp Quốc tế mới EIFEC ES2001.06: HBY, giúp các tổ
chức hoạt động hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống lại Covid-19, và cuộc sống hàng ngày của mọi người an
toàn hơn và khỏe hơn.
Loạt Tiêu chuẩn này bao gồm hai loại Tiêu chuẩn khác nhau:
• EIFEC ES2001.06: HBY/HER - Hệ thống quản lý tuân thủ rủi ro khẩn cấp về sức khỏe (HER-CMS),
có thể được thông qua và thực hiện bởi tất cả các tổ chức
• EIFEC ES2001.06: HBY / SSP - Hệ thống quản lý tuân thủ cho các Nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh
(SSP-CMS), dành riêng cho các Nhà cung cấp Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp
Cả hai Tiêu chuẩn đều có phiên bản đơn giản hóa được thiết kế đặc biệt cho các Doanh nghiệp vừa,
nhỏ, và siêu nhỏ (MSME), nhằm áp dụng đầy đủ triết lý của chúng tôi: “Tuân thủ dành cho tất cả"
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CÁC BƯỚC
nhận giải pháp
cho tổ chức
của bạn
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HER-CMS

được gửi đến
những ai?
• Các ngành, công ty và tổ chức lớn,
phức tạp (như các trường học, dịch vụ
công cộng, trung tâm mua sắm, v.v.),
được kêu gọi thực hiện một chương trình
quản lý phòng ngừa và ngăn chặn tình
trạng khẩn cấp về sức khỏe do Covid-19
bao gồm việc khử trùng.
• Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ,
phải tự chăm sóc cho không gian của
họ và phải đảm bảo môi trường đủ
"sạch".
• Nhà cung cấp Dịch vụ vệ sinh
• Kiểm toán viên và các tổ chức tư vấn
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ĐẢM BẢO KINH
DOANH TRONG AN
TOÀN
NGĂN CHẶN VÀ GIẢM
THIỂU TÁC ĐỘNG
TIÊU CỰC LÊN HOẠT
ĐỘNG CỦA BẠN
ĐẢM BẢO VỚI KHÁCH
HÀNG CỦA BẠN
RẰNG BẠN ĐANG
LÀM NHỮNG VIỆC
ĐÚNG ĐẮN!

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
EIFEC ES2001.06: HBY
Ấn bản đầu
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TIÊU CHUẨN CHO TRƯỜNG
HỢP KHẨN CẤP
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