6.1. Audit
http://www.guard7.cz/nabidka/audit
Nezávislé komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a požární
ochrany ve vaší společnosti.
Komplexní audit bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) ve
vaší firmě. Zaručujeme absolutní diskrétnost.

Průběh auditu:
Zpracování plánu auditu a předání ke schválení.
Kompletace podkladů k provedení auditu.
Provedení Systémového auditu tj. vyhodnocení podkladů k
provedení auditu.
Fyzická kontrola na pracovištích:
shoda s legislativními požadavky,
shoda s vnitřní dokumentací BOZP a PO
bezpečnostní značení,
účast a znalosti zaměstnanců v BOZP a PO.
Zpracování zprávy z auditu a registru zjištěných neshod.
Návrh opatření k odstranění neshod a zlepšení systému BOZP a
PO.
Projednání zprávy z auditu se zákazníkem.
Audit BOZP a PO je také součástí produktů: OUTSOURCING BOZP A
PO a ZAVEDENÍ BOZP A PO

Cena
Cena 2500,- Kč pro administrativní společnosti do 5 ti zaměstnanců.
Cena 3570,- Kč pro výrobní společnosti do 5 ti zaměstnanců.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Další ceny naleznete na našem e-shopu
nebo nás kontaktujte pro zpracování VIP nabídky.

Jak objednat audit BOZP a PO?
Objednáte přes: e-shop, kontaktní formulář, e-mailem: e-mailem nebo
telefonicky: +420 466 535 700, +420 603 456 209
Budeme vás kontaktovat a domluvíme datum zahájení auditu.

Online test úrovně BOZP a PO
Chcete si sami ověřit jak na tom ve vaší firmě s BOZP a PO jste?
Proveďte orientační test úrovně BOZP a PO online.
Podmínkou pro zahájení auditu je dodání kompletních podkladů BOZP
a PO klientem v rozsahu:
seznam pracovišť (lze vyplnit na online formuláři),
seznam pracovních pozic (lze vyplnit na online formuláři),

v případě nájmu nájemní smlouvy,
kolaudační rozhodnutí,
požárně bezpečnostní řešení,
situační plán pracovišť,
zpracovaná dokumentace BOZP a PO,
jmenování zaměstnanců do funkcí souvisejících s BOZP a PO,
zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení,
záznamy o školeních a pracovních úrazech,
protokoly o kontrolách státního odborného dozoru,
další dokumentace a záznamy související s BOZP a PO,
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