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ISO 45001:2018

- ISO 45001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu đầu tiên thay thế OHSAS 18001. Khóa đào tạo

Chuyên gia đánh giá trưởng được chứng nhận ISO 45001 của BLT.cert giúp phát triển bộ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ

thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL AT&SKNN) bằng cách áp dụng được công nhận rộng rãi các nguyên tắc, thủ

tục và phương pháp đánh giá.

- Khóa đào tạo này đã được phát triển để phản ánh tầm quan trọng của một cuộc đánh giá hiệu quả. Nó củng cố kiến thức và kỹ

năng của bạn để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá HTQL AT&SKNN tuân thủ các hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá được

cung cấp trong ISO 19011 và quy trình chứng nhận được mô tả trong ISO/IEC 17021-1.

  Học viên tham dự hoàn thành bài thi cuối khóa và được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001.

Thời lượng : 5 ngày

 Giờ học : 8h/ngày

 Hình thức : Trực tiếp
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Chu trình Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA).

Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm quản lý cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực

hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục.

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Các khái niệm về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp thông qua xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro và tuân thủ các

yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Mối quan hệ giữa quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và

sức khỏe do lao động gây ra, và chủ động cải thiện hiệu quả sức khỏe và an toàn.

Các ví dụ phổ biến về các yêu cầu và luật pháp OH&S quốc gia và địa phương có liên quan.

Kiến thức về các yêu cầu của ISO 45001 và các thuật ngữ và định nghĩa về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thường được sử dụng,

như được nêu trong ISO 45001, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa học: 

  Học viên tham dự khóa đào tạo này phải đã biết những kiến thức sau đây:

 - Hệ thống quản lý.

 - ISO 45001

Chuyên gia đánh giá quan tâm đến việc thực hiện và dẫn đầu các cuộc đánh giá chứng nhận HTQL AT&SKNN.

Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn quan tâm đến việc nâng cao kiến thức của họ về quy trình đánh giá HTQL AT&SKNN.

Chuyên gia đánh giá nội bộ và các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001.

Các chuyên gia kỹ thuật quan tâm đến việc chuẩn bị cho một cuộc đánh giá HTQL AT&SKNN.

Cố vấn chuyên môn trong quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Điều kiện tiên quyết

Nhận thức về ISO 45001

Website: www.bltcert.vn  

 Email: contact@bltcert.vn 

 Liên hệ: 0916 757 881 
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Khóa đào tạo này cho phép bạn:

✓ Phát triển sự hiểu biết tổng thể về

các yêu cầu ISO 45001 và diễn giải

chúng trong bối cảnh đánh giá HTQL

AT&SKNN.

✓ Hiểu vai trò của chuyên gia đánh giá

trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và

theo dõi cuộc đánh giá HTQL

AT&SKNN, phù hợp với ISO 19011.

✓ Lập kế hoạch đánh giá, lãnh đạo

nhóm đánh giá, dự thảo báo cáo về sự

không phù hợp.

✓ Hành động với sự cẩn thận chuyên

nghiệp trong quá trình đánh giá HTQL

AT&SKNN.

Giới thiệu về HTQL AT&SKNN và ISO 450011.

→ Mục tiêu và cấu trúc khóa đào tạo

→ Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định

→ Quá trình chứng nhận

→ Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của HTQL AT&SKNN

→ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

  2. Các nguyên tắc đánh giá và việc chuẩn bị và bắt đầu đánh giá

→ Các khái niệm và nguyên tắc đánh giá cơ bản

→ Tác động của xu hướng và công nghệ trong đánh giá

→ Đánh giá dựa trên bằng chứng

→ Đánh giá dựa trên rủi ro

→ Bắt đầu quá trình đánh giá

→ Đánh giá giai đoạn 1

  3. Các hoạt động đánh giá tại chỗ

→ Chuẩn bị cho đánh giá giai đoạn 2

→ Đánh giá giai đoạn 2

→ Giao tiếp trong quá trình đánh giá

→ Thủ tục Đánh giá

→ Tạo kế hoạch kiểm tra đánh giá

  4. Kết thúc đánh giá

→ Soạn thảo các phát hiện đánh giá và báo cáo sự không phù hợp

→ Tài liệu đánh giá và đánh giá chất lượng

→ Kết thúc đánh giá

→ Đánh giá về các kế hoạch hành động của kiểm toán viên

→ Ngoài đánh giá ban đầu

→ Quản lý chương trình đánh giá nội bộ

→ Bế giảng khóa đào tạo

  5. Kỳ thi cấp chứng chỉ Đăng ký ngay
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