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INFORMATIVO - 06.11.2017
ISO 45001 - Últimas novidades - Novembro de 2017 - A Nova Norma de Sistemas de
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

A JS e ComÊxito voltadas à capacitação de profissionais e ao apoio técnico as empresas nas
Normas ISO e Gestão em QSMS, e na área de Gestão de Riscos, oferecendo também inúmeros
Cursos a Distância de Atualização Profissional (EaD) e outros temas relacionados, informam:
A ISO confirmou a data provisória de publicação da Final Draft International Standard (FDIS) da ISO
45001 para o próximo dia 27 de Novembro, ou em dezembro de 2017.
A publicação da norma final ocorrerá, provavelmente, na primeira metade de 2018. Ela trará um
maior envolvimento da alta direção. Para isto, os gestores terão que se posicionar diante da
responsabilidade de proteção a integridade de seus colaboradores.
A alta direção terá que se comunicar melhor com as partes interessadas do seu sistema de gestão
de saúde e segurança do trabalho, além de direcionar e capacitar as pessoas para contribuir com
todo sistema.
A OHSAS 18001 será descontinuada após a publicação da ISO 45001 e as empresas atualmente
certificadas nesta norma terão um prazo para migrar para a ISO 45001.
Veja neste link abaixo onde a nossa parceira ComÊxito - Consultoria e Treinamento, que é uma
organização que promove ensino a distância pela internet, especializada em cursos para formação
de profissionais nas áreas de gestão e de negócios, em Sistemas, especializada em todos os
demais sistemas (Qualidade, Meio Ambiente, SST, Processos de Produção e outros).
Nós da JS e ComÊxito continuaremos a manter os nossos clientes atualizados sobre o
desenvolvimento desta norma, com materiais de suporte e treinamentos disponíveis para dar
suporte à migração principalmente:
http://comexito.com.br/site2/a-nova-iso-450012016/
O padrão está sendo desenvolvido atualmente por um comitê de especialistas em saúde e
segurança ocupacional e seguirá outras abordagens de sistemas de gerenciamento genéricos,
como ISO 14001 e ISO 9001. Ele terá em consideração outros padrões internacionais nesta área,
como OHSAS 18001 e a Internacional Diretrizes ILO-OSH da Organização do Trabalho, vários
padrões nacionais e as normas e convenções internacionais do trabalho da OIT.
Veja mais....
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Sou Certificado na OHSAS 18001 atualmente. O que Preciso Fazer?

Continue com seu programa atual. Você pode decidir sobre fazer a transição da certificação OHSAS
18001 para a ISO 45001 no futuro. Seu client manager irá orientá-lo sobre as ações necessárias e
quando elas devem ser tomadas.
A ComÊxito e a JS irão dar todo o suporte necessário à sua empresa durante o processo de
transição, dentro do período acordado e irá disponibilizar orientações e treinamentos, para ajudá-lo
a realizar a transição do jeito mais simples possível.
A ISO 45001 destina-se a ajudar as organizações, independente do seu tamanho ou do setor, na
saúde e na prevenção de lesões e acidentes. Todos os seus requisitos são projetados para serem
integrados aos processos de gestão de uma organização. Os conceitos da ISO 45001 abrangem:
- Liderança: Maior compromisso da alta-direção em todos os processos;
- Gestão de Riscos: Sensibilização crescente para os riscos da OH & S e controles operacionais
associados, através da informação, comunicação e treinamento;
- Abordagem integrada: Para aumentar a compatibilidade e a integração com outros Sistema de
Gestão, como a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Consulte nosso site regularmente para manter-se atualizado com as últimas notícias sobre esta
nova norma.
PREPARE A SUA EMPRESA PARA AS CERTIFICAÇÕES!
Certificar uma empresa exige envolvimento no processo e investimento em serviços de consultoria e
posteriormente a certificação.
Lembre-se: A consultoria é o caminho mais rápido e econômico para a certificação.
Os benefícios da certificação são diretamente proporcionais ao envolvimento da direção na
implementação.
Consulte-nos e faça o seu orçamento, para que possamos prestar esses serviços de forma
correta e com qualidade, utilizando a boa técnica em segurança do trabalho!

José Augusto da Silva Filho - Consultor Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico de
Segurança do Trabalho e Auditor Líder em Sistemas de Gestão em SST da JS Técnicas &
Soluções - Barueri - SP e Consultor Técnico da Revista Proteção.
Contato:
(11) 2831-2998
www.js.srv.br Contato: comercial@js.srv.br ou augusto@js.srv.br
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