
Certyfikat Biosafety Trust 
Innowacyjny system certyfikacji 
w zakresie zapobiegania i kontroli 
rozprzestrzeniania się infekcji 

RINA opracowała system certyfikacji bezpieczeństwa biologicznego - Biosafety Trust Certification, pierwszy schemat 
dla certyfikacji systemów zarządzania w celu zapobiegania i łagodzenia rozpowszechniania się infekcji oraz ochrony 
zdrowia ludzi przed czynnikami biologicznymi.

Nowa certyfikacja poszerza zestaw sprawdzonych metod, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się 
epidemii w miejscach publicznych i prywatnych, takich jak środki transportu, miejsca rozrywki (restauracje, teatry, 
muzea, siłownie i baseny), obiekty noclegowe (hotele, statki wycieczkowe, centra kongresowe), domy opieki i domy 
wypoczynkowe.

Schemat ten, oparty na systemowym podejściu norm ISO dotyczących systemów zarządzania, koncentruje się w 
szczególności na analizie zachowań prowadzonej poprzez OBM – Zarządzanie Zachowaniami Organizacyjnymi 
(Organizational Behaviour Management), dyscyplinie opartej na badaniach naukowych, które wyjaśniają ludzkie 
zachowania i które pozwalają na ich prognozowanie i kontrolę.

Udział w szkoleniach ad hoc dotyczących ścisłego przestrzegania zasad higieny i przepisów systemu zarządzania w 
określonym kontekście jest zatem potwierdzony przez cały proces.

Wymagania tego nowego narzędzia można zintegrować z wymaganiami najpopularniejszych istniejących systemów 
zarządzania, takich jak ten dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy (np. ISO 45001), które są w ten sposób 
wzbogacone o szczegółowe procedury zapobiegania i kontroli infekcji.

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI BIOSAFETY TRUST 

Certyfikowane Organizacje zgodnie ze schematem Certyfikacji Biosafety Trust uzyskają różne korzyści, w tym 
wzmocnienie zdolności zarządzania ryzykiem, świadczenie usług wyższej jakości, redukcję kosztów bezpośrednich 
i pośrednich z powodu przerw w świadczeniu usług, mniejsze narażenie na ryzyko finansowe i potencjalne obniżenie 
składek ubezpieczeniowych.

Ponadto włączenie certyfikatów wydanych przez Biosafety Trust Certification do publicznego blockchaina (łańcuch 
bloków służący do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie) gwarantuje 
każdemu możliwość ich sprawdzenia, a także ich integralność i prawdziwość. 

https://www.rina.org/en/ISO-45001


PIERWSZY KROK DO CERTYFIKACJI

Niezależnie od sektora, do którego należą, każda organizacja, która chce uzyskać certyfikat, musi przede wszystkim 
przeprowadzić analizę ryzyka, która bada kontekst odniesienia i, po przyjęciu procedur ograniczenia ryzyka, ocenia, 
czy ryzyko zostało zminimalizowane. Aby to zrobić, główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:

• Procesy charakterystyczne dla organizacji
• Rodzaje Typowych Infekcji
• Metoda transmisji
• Zagrożone procesy 
• Ocena prawdopodobieństwa nawrotu 
• Potencjalna siła oddziaływania

NARZĘDZIE DO PRZECIWDZIAŁANIA KRYZYSOWI COVID-19 

Według analizy opublikowanej przez Agencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, w kolejnych fazach 
kryzysu sanitarnego epidemia  koronawirusa spowoduje spowolnienie  w światowej gospodare szacowane na co 
najmniej jeden bilion dolarów. W szczególności w tych sektorach, które opierają się na agregacji ludzi, ożywienie 
gospodarcze po Covid-19 nie może ignorować większej uwagi w zapobieganiu rozpowszechniania się potencjalnych 
infekcji. Certyfikat Biosafety Trust mże wspierać firmy w podejmowaniu działań mających na celu zminimalizowanie 
ryzyka zdrowotnego pracowników i klientów.

NASZE UMIEJĘTNOŚCI

RINA jest liderem w certyfikacji Usług ISO i jest akredytowaną jednostką certyfikującą. Jesteśmy uznaną 
międzynarodową organizacją w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa i higieny pracy, które oferujemy organizacjom 
działającym w najbardziej różnorodnych sektorach.

Potwierdź swoje zaangażowanie w zdrowie klientów i pracowników poprzez certyfikację.

RINA Poland Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29 p.A. 10.16/17
40-065 Katowice - Poland

T. +48 32 2058968
poland.certification@rina.org
rina.org

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf?user=1653

