SCC
SCC je medzinárodný štandard pre bezpečnosť,
zdravie a environmentálny manažment určený pre
poskytovateľov
technických
služieb
a ich
dodávateľov.
SCC sa skladá z produktov:

Certifikačný audit
SCC* - Obmedzený certifikát
SCC**- Plnohodnotný certifikát
V závislosti na veľkosti firmy je vydávaný certifikát
SCC * alebo SCC **. SCC * (obmedzený certifikát)
je určený pre menšie podniky s maximálne 35
zamestnancami. Počas auditu sú hodnotené
aktivity v rámci riadenia BOZP priamo na
pracovisku. SCC ** (plnohodnotný certifikát) je
určený pre spoločnosti s viac ako 35
zamestnancami, alebo ak spoločnosť (bez ohľadu
na počet zamestnancov) využíva pre technické
služby subdodávateľov. V rámci auditu je
hodnotené manažérstvo BOZP spoločnosti
a okrem toho priamo na mieste prác úroveň
BOZP.

Postup certifikácie

1.Žiadosť o certifikáciu
Na základe žiadosti pripravíme ponuku,
nevyhnutnú dĺžku auditu a termín.
2. 1 stupeň auditu SCC
Audit
sa
zameriava
na
dokumentáciu
a pripravenosť spoločnosti. Identifikujú sa
nedostatky, ktoré by viedli k problémom pri 2.
stupni auditu. Naplánovanie ďalšieho stupňa
auditu.
3. 2. Stupeň auditu SCC
Audit sa skladá z časti povinnej pre obe úrovne
certifikátu (SCC* a SCC**) a to audit riadenia BOZP
na pracovnom mieste a audit manažérskeho
systému BOZP povinný pre úroveň SCC**.
4. Vystavenie certifikátu
V prípade ak neboli identifikované závažné
nedostatky, resp. boli odstránené, je vydaný
certifikát s 3 ročnou platnosťou.
5. Dozorové audity
Počas platnosti certifikátu sú každý rok
vykonávané dozorové audity zamerané na
kontrolu dodržiavania SCC požiadaviek.

Hlavné témy SCC
1.

Politika
BOZP
a záväzok
spoločnosti
a vedenia
2. Posúdenie rizík
3. Tréning BOZP, informácie a postupy
4. Povedomie o BOZP
5. Plán BOZP
6. Ochrana životného prostredia
7. Havarijná pripravenosť
8. Kontrola BOZP
9. Odborné lekárske služby
10. Nákup a kontrola strojov, nástrojov a OOPP
11. Nákup služieb
12. Reportovanie, evidencia a vyšetrovanie
nehôd, skoronehôd a nebezpečných situácií.

Akreditovaný kurz SCC
Akreditovaný kurz je určený pre vedúcich
operatívnych pracovníkov (napr. stavbyvedúci,
projektový vedúci, technici, majstri) a pre
spolupracujúcich operatívnych pracovníkov (napr.
robotník, kvalifikovaný pracovník, montér).
Dĺžka kurzu: 3 dni (podmienečne 1 deň)
Ukončenie skúškou podľa typu pracovníka
Po úspešnom absolvovaní získavate medzinárodný
personálny certifikát SCC (na meno) s platnosťou
10 rokov.
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