
TÜV NORD CERT – Sistemi i certifikimit  
për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë  
sipas BS OHSAS 18001

Parandaloni aksidentet në punë, siguroni besueshmëri

Aksidentet dhe 
sëmundjet në punë shpesh janë 
rezultat i kushteve të papërsh-
tatshme dhe mungesave në 
strukturën organizative të kompani-
së. Implementimi i sistemit për 
menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë 
në punë sipas BS OHSAS 
(standardet britanike për vlerësimin 
e shëndetit dhe sigurisë në punë) 
18001 ndihmojnë në përmirësimin e 
mungesave.

Sistemi ka si qëllim ruajtjen e 
shëndetit dhe jetës së të punësuar-
ve, si dhe të limitojë rrezikun e 
përgjegjësisë për drejtuesit e 
kompanisë, duke ndikua
r kështu në rritjen e rentabilitetit dhe 
përmirësimin e imazhit.

Rritja e numrit të 
klientëve dhe partnerëve 
potencialë, vendosin si kusht 
certifikimin sipas OHSAS.

Entitetet që synojnë certifikim
Vendosja dhe certifikimi i sistemit për menaxhimin e 
shëndetit dhe sigurisë në punë është i përshtatshëm për 
kompani të të gjithë sektorëve. Duke qenë se ky sistem aplikohet në 
të gjithë botën, certifikimi sipas BS OHSAS 18001 është në veçanti i 
rëndësishëm për kompani që operojnë në sferën ndërkombëtare. Veç 
kësaj sugjerohet për t’u implementuar në sistemin e integruar të 
menaxhimit në kombinim me ISO 9001 dhe ISO 14001.

Përparësitë e certifikimit
Kompanitë e certifikuara rrisin proceset e tyre në fushën e sigurisë dhe 
shëndetit dhe në këtë mënyrë kanë më pak probleme operative. Veç të 
tjerave, kjo sjell uljen e shpenzimeve si pasojë e uljes së sëmundjeve dhe 
aksidenteve, rritjen e ndërgjegjësimit të të punësuarve si dhe siguri ligjore 
më të madhe për drejtuesit që janë përgjegjës për sigurinë brenda 
kompanisë. Veç kësaj, certifikimi i suksesshëm përmirëson imazhin dhe 
mundëson përparësi në konkurrencë.
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Parakushtet për procesin e certifikimit
Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë sipas BS OHSAS 
18001, përpara se të certifikohet, duhet të aplikohet nga kompania të 
paktën 3 muaj më parë. 
Kushtet kryesore:
	Vendosja/komunikimi i politikës së ruajtjes së shëndetit  
 dhe sigurisë, qëllimi dhe programi
	Identifikimi/ rritja e rreziqeve aktuale në vendin e punës
	Respektimi i rregullave për ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë
	Vendosja e masave që do të përdoren në raste urgjence,  
 masat për parandalimin e rreziqeve
	Vendosja/komunikimi i përgjegjësisë në mjedisin e ruajtjes  
 së shëndetit dhe sigurisë
	Trajnimi/udhëzime për të punësuarit përsa i përket ruajtjes  
 së shëndetit dhe sigurisë
	Kontroll në ambientet e brendshme dhe vlerësimi i zbatimit të  
 kushteve për ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë dhe përmirësimi i tyre

Know-how yne, për suksesin tuaj
TÜV Croatia, pjesë e TÜV NORD GROUP është një partner i vendosur 
dhe serioz për shërbimin e inspektimit dhe certifikimit me mbi 120 
akreditime të njohura ndërkombëtare. Jemi një nga Institucionet lider në 
të gjithë rajonin në fushën e inspektimit dhe certifikimit, specialistët dhe 
revizionistët tanë kanë përgatitje të lartë, bazuar dhe në eksperiencë dhe 
kryesisht janë të punësuar të përhershëm të TÜV Croatia. Kjo i bën të 
pavarur dhe të paanshëm dhe në të njëjtën kohë tregon se mund të 
ofrojmë vazhdimësi në përkrahjen e klientëve tanë. Interesi juaj është i 
qartë: revizori ynë ndjek dhe mbështet zhvillimin e kompanisë suaj dhe në 
shkëmbim ju siguron informacion objektiv. 

Rruga deri tek Certifikimi

Kerkesa e Bleresit

Oferta nga TÜV NORD e bazuar në informatat e disponueshme

Kontrata/Porosia për Certifikim

Faza I e Auditimit: Përcaktimi i gatishmërisë për certifikim i Entitetit

Planifikimi i auditimit

Faza II e Auditimit: Auditimi për Certifikim

Menaxhimi i jokonformiteteve (nëse është e domosdoshme)

Certifikimi nga Trupi Certifikues

Vazhdimi i vlefshmërisë së Certifikates 
për periudhë tjeter 3 vjeçare nepermjet Auditimit për Ricertifikim

Emetimi i Certifikates 
(vlefshmëria 3 vjet, auditimet vjetore të mbikqyrjes)

c Po, jemi të interesuar për Certifikimin  
sipas BS OHSAS 18001
Lutemi na kontaktoni

A jeni te interesuar?    
Lutemi, pergjigjuni me fax ose e-mail.
Shpresojmë në përgjigjen tuaj

Dërguesi (me germa shtypi)

Organizata

Zonja/Zoti

Pozicioni i punës

Rruga dhe Numri

Numri postar/Vendi

Fix/Mobile

Fax

E-mail

Representative Albania
TÜV Croatia sh.p.k. 
Elvis Pazaj
Rruga:  Ismail Qemali 34, Tirana, Albania
Tel:  +355 44503114
Cel:  +355 69 2031015
E-mail:  epazaj@tuv-croatia.hr
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