
WWW.SGS.PL

COVID-19 doprowadzi³ do kryzysu ludzkiego 
i gospodarczego na poziomie globalnym, który 
ju¿ teraz powoduje d³ugotrwa³e zak³ócenia. 
¯aden przemys³ nie jest odporny. 

Od krótkotrwa³ych skutków do powa¿nych 
zmian w dzia³alno�ci gospodarczej, droga 
do ekonomicznej odnowy zaczyna siê od 
zrozumienia obecnego ryzyka i w³a�ciwego 
planowania przysz³ych mo¿liwych zak³óceñ. 
W SGS dysponujemy narzêdziami i zasobami 
niezbêdnymi do tego, aby pomóc Pañstwu 
przej�æ przez ka¿dy z etapów odbudowy. 

Aby pomóc organizacjom poruszaæ siê 
po tych etapach, firma SGS opracowa³a 
zestaw us³ug COVID-19 Recovery Services 
stanowi¹cy czê�æ kompleksowej oferty 
Next Normal Solutions, wspieraj¹cej 
organizacje w procesie wychodzenia 
z kryzysu zwi¹zanego z COVID-19. Us³ugi te 
maj¹ na celu zapewnienie odpowiedniego 
poziomu przygotowania organizacji poprzez 
pomoc w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów 
zwi¹zanych z higien¹ i bezpieczeñstwem, 
ponownym uruchomieniem dzia³alno�ci 
i zreformowaniem firmy w celu spe³nienia 
wymagañ nowej normalno�ci.

Tylko produkcja

ETAPY WYCHODZENIA 
Z KRYZYSU

OŻYWIENIE 
DZIAŁALNOŚCI

Wzrost aktywno�ci 
biznesowej i umocnienie 

pozycji rynkowej

OGRANICZENIE 
WPŁYWU

Usuwanie bie¿¹cych 
problemów z przep³ywami 

pieniê¿nymi i zak³óceñ 
w dzia³alno�ci 

NOWA 
NORMALNOŚĆ

Adaptacja do nowych 
przepisów i praktyk 

biznesowych

NASZA OCENA PONOWNEGO URUCHOMIENIA 

DZIAŁALNOŚCI ZAPEWNIA BEZPIECZNE 

ŚRODOWISKO DLA PRACOWNIKÓW, 

KLIENTÓW I GOŚCI ORAZ DAJE PEWNOŚĆ, 

ŻE W CAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

WDROŻONO FORMALNE KONTROLE.

NASZA USŁUGA WERYFIKACJI CZYSZCZENIA 

DAJE PAŃSTWA KLIENTOM I PRACOWNIKOM 

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, ZAPEWNIAJĄC, 

ŻE POWIERZCHNIE ROBOCZE I HANDLOWE 

SĄ ODPOWIEDNIO CZYSZCZONE.

NASZ  MODUŁ CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI 

ZAPEWNIA CAŁOŚCIOWĄ OCENĘ GOTOWOŚCI 

PAŃSTWA ORGANIZACJI DO PONOWNEGO 

URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI 

PO PANDEMII COVID-19.

ZAKRES USŁUGI CO OTRZYMUJESZ? KORZYŚCI

MONITORING OF DISINFECTION 
AND VERIFICATION OF CLEANING
MONITOROWANIE DEZYNFEKCJI 
I WERYFIKACJA CZYSZCZENIA

Kompleksowa analiza luk maj¹ca na 
celu potwierdzenie, ¿e procedury 
czyszczenia i dezynfekcji zosta³y 
zaktualizowane z uwzglêdnieniem 
wyników oceny ryzyka dla powierzchni 
czêsto dotykanych, zwiêkszonej 
czêstotliwo�ci czyszczenia i dezynfekcji 
oraz stosowania odpowiednich 
�rodków dla ka¿dej powierzchni.

Bezstronna ocena koncentruj¹ca siê 
na procedurach higienicznych, 
stosowaniu zasad dystansu 
spo³ecznego i kontroli zarz¹dzania 
w oparciu o zalecenia �wiatowej 
Organizacji Zdrowia.

Modu³ ten, stworzony specjalnie 
dla sektora produkcyjnego, zapewnia 
przedsiêbiorstwom pe³ne 
przygotowanie do ponownego 
uruchomienia produkcji i minimalizacjê 
przysz³ych, mo¿liwych zak³óceñ.

BUSINESS RESTART 
ASSESSMENT
OCENA PONOWNEGO 
URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

MANUFACTURING BUSINESS 
CONTINUITY MODULE
MODUŁ CIĄGŁOŚCI 
DZIAŁANIA PRODUKCJI

Raport zawieraj¹cy 
szczegó³owe informacje 
na temat wyników kontroli

Znak: 
�Dezynfekcja Monitorowana, 
Czyszczenie Sprawdzone�

Obszary niespe³niaj¹ce 
wymagañ oraz 
wynik punktowy

Obszary niespe³niaj¹ce 
wymagañ oraz 
wynik punktowy

Sprawozdanie z audytu 
ci¹g³o�ci dzia³ania

Raport z audytu wskazuj¹cy 
obszary zgodne i niezgodne 
z wymaganiami


