Komunikat
dot. zasad prowadzenia działalności certyfikacyjnej w okresie zagrożenia koronawirusem
aktualizacja z dnia 29 października 2021 r.

W związku z epidemią koronawirusa, mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo
wprowadzamy następujące zasady realizacji prowadzonych procesów certyfikacji.


Realizacja procesów certyfikacji dla nowych zakładów produkcyjnych (wymagających
przeprowadzenia oceny na miejscu) odbywa się z zastosowaniem szczególnych zasad
bezpieczeństwa sanitarnego (wykorzystanie środków bezpieczeństwa sanitarnego,
zastosowanie w części oceny technologii zdalnych, ograniczenie do minimum osób
uczestniczących w ocenie). Możliwość realizacji danego procesu certyfikacji, jak
również rodzaj środków zabezpieczających, w tym zakres oceny przeprowadzonej
zdalnie, określamy indywidualnie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla
konkretnego przypadku. W każdym przypadku przeprowadzenie wstępnej inspekcji
zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji wymaga obecności auditorów
w miejscu produkcji. Wnioski realizujemy jedynie przy zapewnieniu właściwego
poziomu merytorycznego oceny jak i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
uczestników oceny.



Oceny w nadzorze realizujemy z zastosowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa
m.in. z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (technologii
zdalnego prowadzenia ocen). Zakres wykorzystania technik zdalnych zależy od
programu certyfikacji (inspekcje zkp, audity systemów zarządzania, kontrole WTO)
oraz oceny ryzyka. Kontaktujemy się z posiadaczami naszych certyfikatów w celu
ustalenia wpływu pandemii na ich działalność oraz określenia sposobu kontynuacji
nadzoru w okresie zagrożenia wirusem.



Wnioski dotyczące zmiany zakresu certyfikatu, zmiany nazwy lub adresu posiadacza
certyfikatu (nie wymagające przeprowadzenia oceny na miejscu) realizujemy w
standardowym trybie.



Certyfikaty terminowe monitorujemy pod względem okresu ich ważności. Wszystkie
przypadki certyfikatów, dla których zbliża się termin zakończenia ich ważności
rozpatrujemy indywidualnie. Będziemy kontaktowali się z posiadaczami takich
certyfikatów celem ustalenia potrzeby oraz określenia możliwości i ewentualnie zasad
i warunków przedłużenia certyfikatów.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, w sposób ciągły analizowane są ryzyka oraz zagrożenia
związane z prowadzoną działalnością certyfikacyjną. Sposób prowadzenia działalności
certyfikacyjnej dostosowywany jest do stopnia i zakresu ryzyka, przy ścisłym przestrzeganiu
stałych zasad bezpieczeństwa ujętych w komunikatach rządowych dotyczących ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

