TESTOWANIE, INSPEKCJA
I CERTYFIKACJA W CZASIE
PANDEMII COVID-19
POMAGAMY ORGANIZACJOM W POWROCIE DO PEŁNEJ AKTYWNOŚCI

TWÓJ POWRÓT NA RYNEK
Pandemia COVID-19
nie ma precedensu
we współczesnych czasach,
stwarza więc nieprzewidziane
wyzwania dla ciągłości
działania.
W SGS ciężko pracujemy,
aby sprostać tym wyzwaniom
i wspierać międzynarodowe
wysiłki na rzecz pokonania
COVID-19. Wspieramy
medyczne społeczności
badawcze i współpracujemy
z partnerami
przy opracowywaniu
szczepionek.

Jednocześnie nasi eksperci
odpowiadają na wyzwania,
przed którymi stoją nasi
klienci, oferując innowacyjne
rozwiązania, które wspierają
operacje już teraz, zapewniają
ciągłość biznesową na czas
pandemii oraz pomagają
odbudować i przekształcić
działalność na każdym etapie
„następnej normalności”.
Wykorzystując swoją globalną
sieć i szeroką wiedzę branżową,
SGS oferuje usługi specjalnie
zaprojektowane dla biznesu
prowadzącego działalność
w wielu różnych branżach.

OCENA PONOWNEGO
URUCHOMIENIA
DZIAŁALNOŚCI
Bazując na ocenie systemów
zarządzania, audit ten zapewnia,
że organizacja postępuje
zgodnie z wytycznymi,
wprowadziła wymagane
procesy i procedury
oraz skutecznie wdrożyła
je w całej firmie.

MODUŁ CIĄGŁOŚCI
DZIAŁANIA PRODUKCJI
Moduł ten, opracowany specjalnie
dla sektora produkcyjnego, oferuje
usługę polegającą na weryfikacji
fizycznych kontroli
i udokumentowanych ustaleń
przedsiębiorstwa oraz jego gotowości
do ponownego uruchomienia
działalności po pandemii COVID-19.
Łącząc unikalne rozwiązanie w zakresie
testowania wymazów, kontroli
i systemów zarządzania, moduł
ten zapewnia kompleksową obsługę
w celu zmaksymalizowania wydajności
i zminimalizowania przyszłych zakłóceń.

MONITOROWANIE
DEZYNFEKCJI
I WERYFIKACJA
CZYSZCZENIA
Usługa opracowana w celu
zapewnienia analizy luk w protokołach
czyszczenia i dezynfekcji obiektów.
Została zaprojektowana, aby zapewnić
kompletność i zgodność
z międzynarodowymi i lokalnymi
wytycznymi, weryfikację procedur
czyszczenia i dezynfekcji na miejscu
oraz spójne i prawidłowe wdrażanie
powiązanych protokołów. Testy
weryfikacyjne na miejscu, za pomocą
znakowania fluorescencyjnego,
przed i po czyszczeniu, oceniają
skuteczność procedur czyszczenia.
Pobranie próbek wymazów
powierzchniowych z określonych
często dotykanych miejsc, a następnie
analiza za pomocą ATP drugiej
generacji, która potwierdza obecność
materiału biologicznego jako wskaźnik
skuteczności czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni.

ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO W CZASIE
EPIDEMII COVID-19
Mając na uwadze unikalne wyzwania
i potrzeby firm spożywczych
wszelkiego rodzaju, w tym usług
gastronomicznych, restauracji,
cateringu i produkcji żywności, a także
handlu detalicznego, SGS opracował
szereg rozwiązań, które pomogą branży
skutecznie przejść przez
ten niespotykany kryzys.
Usługi te są wspierane przez szeroką
międzynarodową sieć audytorów
i inspektorów żywności, zintegrowaną
sieć laboratoriów oraz ekspertów
technicznych:
Testy SARS-CoV-2 w zakresie
środowiskowych kontroli
powierzchni
- Program kontroli COVID-19
autorstwa SGS dostępny jest
jako samodzielna usługa
lub jako część bardziej
kompleksowych pakietów,
takich jak:
a. Program monitorowania higieny
b. HACCP dla firm cateringowych
c. Programy wznowienia działania
fabryk
Rozszerzenia certyfikacji GFSI
(BRC, IFS, FSSC/ISO 22000)
Wirtualne szkolenia w zakresie
higieny żywności na poziomie
podstawowym, średnim i
zaawansowanym
Dostęp do najnowszych zdalnych
technologii, takich jak SGS QiiQ
czy Skype, pozwala nam
współpracować z klientami, oferując
niektóre z tych rozwiązań w opcji
zdalnej.

ZDALNY AUDYT CERTYFIKACYJNY FSMA
Usługi zdalnego audytu
certyfikacyjnego FSMA
oferowane przez firmę SGS
wykorzystują
najnowocześniejsze
technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT) w celu
odtworzenia pełnego
doświadczenia audytu
na miejscu,
przy jednoczesnym
zachowaniu jakości
i skuteczności procesu
audytu.

"Opcja zdalnego audytu
zapewnia elastyczność
dostawcom żywności podczas
COVID-19, umożliwiając
im przejście pełnego
akredytowanego audytu
certyfikacyjnego FSMA FSVP
przy jednoczesnym
zapewnieniu stałego
bezpieczeństwa łańcucha
dostaw” - wyjaśnił Hank
Karayan, dyrektor globalnego
programu FSMA w SGS.

Certyfikacja FSMA FSVP
to niezależny, akredytowany
program certyfikacji oferowany
przez firmę SGS na całym
świecie. Dostarcza
zagranicznym dostawcom
żywności sprzedającym swoje
produkty do Stanów
Zjednoczonych dowód
zgodności z FSMA. Certyfikacja
pomaga również importerom
żywności wykazać należytą
staranność i zapewnić
bezpieczeństwo importowanej
żywności.

ZDALNY AUDYT CERTYFIKACYJNY FSMA TO KOLEJNA JUŻ USŁUGA "ODPORNA
NA COVID" OFEROWANA PRZEZ SGS.

AKADEMIA SGS
ON-LINE!
BĄDŹ BEZPIECZNY!
KORZYSTAJ Z USŁUG AKADEMII
SGS NIE WYCHODZĄC Z DOMU.
Specjalnie dla naszych klientów
uruchamiamy wybrane szkolenia
w wersji zdalnej. W przyswojeniu
i zrozumieniu treści szkolenia pomogą
nasi wykwalifikowani trenerzy, którzy
nadal będą odpowiedzialni
za prowadzenie szkoleń. Jedyne czego
potrzebujesz to komputer lub smartfon
z dostępem do Internetu. Aby dołączyć
do wybranego szkolenia wystarczy,
że użyjesz linka, którego wcześniej
otrzymasz na swój adres e-mail.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
ABY POZNAĆ PEŁEN ZAKRES
USŁUG W RAMACH
INICJATYWY NEXT NORMAL
SOLUTIONS

PL.ENVI@SGS.COM
PL.CERTYFIKACJA@SGS.COM

WWW.SGS.PL

AS tnemeganaM puorG SGS fo kramedart deretsiger a si SGS – devreser sthgir llA – XX02 – )etailiffa SGS fo eman tresni( SGS ©

