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KHÓA ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007
Ký hiệu khóa học: CL09
 Giới thiệu
- Xây dựng và áp dụng một hệ thống hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống
quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp (HTQL AT & SKNN) và pháp luật sẽ là một thử
thách lớn đối với các Công ty. Thử thách càng lớn hơn khi Công ty dự định áp dụng hệ
thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng và/
hoặc môi trường.
 Mục đích
- Nắm được các yêu cầu của OHSAS 18001;
- Khởi động tốt các chương trình HTQL AT & SKNN;
- Triển khai được chính sách an toàn và sức khỏe, xác định mối nguy, đánh giá và
kiểm soát rủi ro, nắm bắt các yêu cầu pháp lý mới nhất.
- Cách áp dụng HTQL AT & SKNN nhằm giảm thiểu các mối nguy và rủi ro trong
Tổ chức.
 Tóm tắt nội dung khóa học
A. Phần lý thuyết :
— Tổng quan OHSAS 18001:2007 và so sánh với ISO 9001 và ISO 14001;
— Các điều luật liên quan đến AT & SKNN;
— Các điều khoản chính của HTQL AT & SKNN và cách thức áp dụng vào thực
tế;
— Xác định các mối nguy và đánh giá rủi ro.
— Kiểm tra tính hiệu quả & hành động khắc phục;
B. Phần thực hành
— Bài tập thực hành;
— Giải đáp các thắc mắc;
C. Làm bài kiểm tra
(Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng chỉ)
 Đối tượng tham dự
- Đại diện lãnh đạo, các Trưởng bộ phận.
- Trưởng ban AT & SK, cán bộ quản lý/ kỹ thuật/ sản xuất có liên quan.
 Thời gian
- 03 ngày.
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