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VšĮ „Euromatas“ klientams

DĖL PĖRĖJIMO PRIE ISO 45001:2018
2018-10-17
Tarptautinė standartizacijos organizacija ISO 2018-03-12 išleido naują tarptautinį standartą ISO
45001:2017 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai.
Tarptautinis akreditacijos forumas (IAF) nustatė trijų metų perėjimo laikotarpį šio standarto
įgyvendinimui t.y. iki 2021-03-12. Nuo šios datos nustos galioti VšĮ „Euromatas“ išduoti atitikties
sertifikatai pagal LST 1977:2007/BS OHSAS 18001:2007.
VšĮ „Euromatas“ sertifikuotos organizacijos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos turi
pertvarkyti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal ISO 45001:2018, kad VšĮ
„Euromatas“ galėtų įvertinti atitiktį ir išduoti atitikties sertifikatus. ISO 45001:2018 yra perimtas
Lietuvos standartu. Jį platina Lietuvos standartizacijos departamentas www.lsd.lt
Prašymą Nacionaliniam akreditacijos biurui dėl ISO 45001:2018 sertifikavimo schemos
akreditavimo VšĮ „Euromatas“ planuoja pateikti 2019 m sausį. Akreditacijos vertinimas planuojamas
kartu su VšĮ „Euromatas“ priežiūros vertinimu 2019 m. kovą. Planuojame, kad ISO 45001:2018
atitikties sertifikatus su akreditacijos ženklu būsime pasiruošę išduoti nuo 2019 m vasaros.
VšĮ „Euromatas“ klientų vadybos sistemos atitiktį ISO 45001:2018 planuoja vertinti priežiūros
auditų metu arba pirminio/kartotinio sertifikavimo metu. Atitikties sertifikatus pagal ISO 45001:2018
su akreditacijos ženklu klientai galės gauti:
- po VšĮ „Euromatas“ akreditacijos išplėtimo į ISO 45001:2018 t.y. preliminariai nuo
2019 m vasaros ir
- kai sutvarkys visas priežiūros ar pirminio/kartotinio audito metu identifikuotas žymias
neatitiktis pagal ISO 45001:2018, įgyvendins korekcinius veiksmus ir pateiks audito
grupei su šiais veiksmais susijusius įrodymus.
Klientams, pageidaujantiems sertifikavimo kitu metu nei priežiūros ar kartotinis auditas,
sertifikavimo trukmė ir kaina būtų skaičiuojama atskirai ir sertifikavimas atliekamas pagal naują
sertifikavimo sutartį.
Informuojame, kad VšĮ „Euromatas“ kai kuriems klientams yra išdavęs atitikties LST
1977:2007/BS OHSAS 18001:2007 sertifikatus su ilgesniu terminu nei 2021-03-12. Su kiekvienu
klientu dėl šių sertifikatų susisieksime atskirai ir šiuos sertifikatus pakeisime, kad jų galiojimo data
sutaptų su pereinamojo laikotarpio pabaiga t.y. 2021-03-12.
Į visus klientams kylančius klausimus dėl sertifikavimo pagal ISO 45001:2018 mielai atsakysime
telefonu arba el. paštu euromatas@euromatas.lt
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