OHSAS 18001
نظام ادارة الصحة والسالمة في العمل هو نظام تعتمده الكثير من الدول يهدف الى زيادة مستوى
السالمة في العمل ومساعدة العمال على االحتفاظ بمستوى صحي عالي.
اعتماده يتطابق مع القانون  2008|81والذي يحدد المسؤوليات الكاملة لبعض االشخاص داخل
المنظمة (الشركة) وتعرضهم للمسائلة القانونية في حال حدوث اي حدث اثر سلبا على السالمة
وصحة العمال.
في العالم ،المرجع القانوني الرئيسي في هذا االطار( سالمة وصحة العمال) هو المعيار
البريطاني  18001:2007حيث تطبيقه يوفر منهج منظم في ادارة السالمة في العمل والحماية
الصحية.
كذلك فان نظام ادارة الصحة والسالمة البريطاني تطبقه اغلب الشركات في العالم وذلك لفعاليته
ومساهمته في ادارة المخاطر التي قد تطرأ في أي وقت في العمل.
البد من االشارة اال انه لكي يكون للشركة نظام ادارة للسالمة والصحة فعال ،فهذا يتطلب من
الشركة ان تقوم بتحديد مفاصل هذا النظام مسبقا مع األخذ بعين االعتبار الهوامش وجميع
العوامل التي قد تساهم في تطويير السالمة ضمن االطر القانونية المسموحة في البلد.
اعتماد نظام ادارة السالمة والصحة يعني
المعرفة واالبقاء تحت المراقبة جميع جوانب السالمة المتعلقين باالنشطة العملية للشركة.
عمل دراسة عن القوانين في الدولة التي تنطبق على المؤسسة وعلى العاملين بها ومنتجاتها
وعلى أنشطتها وعلى خدماتها وتحديد المعايير الالزم التقيد بها.
عمل تحليل متكامل عن التأثيرات الناشئة عن المنتجات والعمليات والخدمات في الشركة فيما
يسمى تحليل المخاطر لصحة الوظيفية والسالمة في العمل.
تحديد المتطلبات التي يجب على الشركة أن تتبعها للحفاظ على اعلى مستويات السالمة في
العمل.
تحديد المسؤوليات للمسؤولين في الشركة ومالحقتهم قضائيا في حال حدوث خوارق.
اعتماد االجراءت الضرورية الدارة السالمة ورصد عوامل الخطر ومسبباته.
يتم على التوازي في المنظمة تبني وتنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لكل العاملين في المنشأة
بمتطلبات نظام إدارة الصحة الوظيفية والسالمة المستهدف إلعداد المنشأة للتغيير المطلوب.
تقليل بشكل كبير المخاطر في العمل وتطويير عملية تحسين االنتاج وظروف العمل.
الخدمات الموفرة
 1تحليل الهيكلية التنظيمية للشركة بهدف تحديد نطاق تطبيق نظام ادارة السالمة.
 2تصميم وتحديد االطار الزمني النشاء نظام ادارة السالمة . 18001:2007
 3تطويير الوثائق الضرورية للتنفيذ الصحيح لنظام اداري للسالمة والصحة (دليل،اجراءت
ادارية ،تعليمات التشغيل وغيرها).

 4دمج نظام ادارة السالمة والصحة مع غيره من األنظمة االدارية الموجودة مسبقا في المنظمة
كنظام ادارة الجودة  ،9001نظام ادارة البيئة  14001ونظام ادارة الطاقة . 50001
 5تدريب العمال واعطائهم تفاصيل لها عالقة بهذا النظام ومكوناته.
 6مساعدة مستمرة للشركة وعمالئها في كيفية االستمرارية بادارة نظام السالمة والصحة والدعم
التقني والمعلوماتي عند الحاجة.
 7اجراء عمليات التدقيق الداخلية.
 8الدعم في عمليات الفحص والتخطيط.
9مساندة الشركة وعمالها في في موعد التدقيق من قبل المؤسسة المانحة لشهادة السالمة والصحة
نسخة . 18001

