Охорона праці і
техніка безпеки
від BDO в Україні
Охорона праці і техніка безпеки є важливою
складовою будь-якого підприємства,
визначаючи людину як головну цінність, адже
його безпека і гарне здоров'я дозволяють
зробити виробничий процес більш чітким, що
підвищить рентабельність самої компанії.
Компанія BDO в Україні пропонує
комплексний набір послуг з охорони праці
та техніки безпеки.
ПОСЛУГИ:
Впровадження і підтримка в актуальному
стані системи управління охорони праці,
що відповідає поточним вимогам
законодавства.
Консалтинг з охорони праці: консультації
з експертом в рамках відповідності із
законом України «Про охорону праці».
Розробка документів з охорони праці:
нормативна база, накази, інструкції.
Аудит з охорони праці: комплексна
перевірка, діагностика, виявлення
недоліків та рекомендації з їх усунення.
Консалтинг з пожежної безпеки: аудит
поточного стану, складення відповідної
документації, підготовка до державної
перевірки.
Організація і проведення тренінгів і
семінарів у сфері охорони здоров'я та
безпеки праці на підприємстві.
Розробка стратегії і практичного плану
щодо продовження стійкого ведення
бізнесу в нових реаліях.

Ефективна система охорони праці —
одна з необхідних умов стабільного
функціонування.
Аудит і розробка пакета документів
з охорони праці та пожежної
безпеки — перший крок для
створення комфортних та безпечних
умов праці ваших співробітників.
Звертаючись до нас ви можете бути
впевнені в тому, що ми:
Укладемо офіційний договір
Допоможемо вирішити супутні
питання
Перевіримо будь-який об'єкт в
Україні та допоможемо
налагодити його роботу і
функціонування виходячи з
питань безпеки праці
Обговоримо вартість заздалегідь

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ І
ПРАКТИЧНОГО ПЛАНУ
ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ
СТІЙКОГО ВЕДЕННЯ
БІЗНЕСУ В НОВИХ РЕАЛІЯХ
Підтримка в розробці стратегії і плану
з виходу працівників на робочі місця
Підготовка пакету документів з охорони
праці, що підтверджують дотримання
обов'язкових процедур, пов'язаних з
виходом працівників на робочі місця
Розробка матеріалів для інструктажу з
охорони праці у зв'язку з виходом
працівників на робочі місця
Підтримка в розслідуванні випадків
зараження COVID-19 на робочих місцях
Незалежна оцінка і діагностика системи
управління охорони праці та виробничої
безпеки

Переваги BDO в Україні:
Індивідуальний підхід до кожного
клієнта
Своєчасність виконання
поставлених завдань
Гнучка цінова політика
Високий рівень професіоналізму і
гарантії якості

Розробка стратегій і стандартів відповідно
до специфіки організації, галузі,
законодавчих вимог, міжнародних
стандартів та кращих практик
Управління ризиками охорони праці та
виробничої безпеки
Хочете замовити консультацію з охорони праці або дізнатися докладніше про послугу?
Суханенко Вікторія, Керівник напряму «Консалтинг в галузі охорони праці» BDO в Україні
+38 050 361 50 26
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ТОВ «БДО», українське товариство з обмеженою відповідальністю, є членом BDO International Limited, британського товариства з
відповідальністю, обмеженою гарантіями його членів, а також входить до складу міжнародної мережі незалежних фірм-членів BDO.
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