SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS ASSURANCE

Budujte důvěru ve schopnost Vaši společnosti řídit riziko infekce.
Vyhodnoťte Vaši shodu a zralost s ohledem na nové patogeny v souladu s národními
požadavky a osvědčené postupy platné pro celé odvětví.

Metodika služby My Care společnosti DNV GL
hodnotí shodu a vyspělost společností v oblasti
řízení rizik infekcí, přičemž používá standardy a
systém nemocniční úrovně. My care je pevně
založena na našem přístupu k řízení infekčních
rizik, který nemocnice používají k zajištění
bezpečnosti pacientů. To je kombinováno s
našimi znalostmi v oblasti řízení rizik,znalosti
systému řízení HSE a přístupem vyspělosti
založeným na ISRS ™.
Tento holistický přístup vám umožňuje připravit
se ještě dnes a využít vaši reakci na COVID-19 a
přizpůsobit svou firmu prostředí prostředí
COVID-19. Přispívá k trvalým změnám v
zásadách HSE (zdraví, bezpečnost a životní
prostředí) a systému řízení.

Co je znamená My Care?
My care měří úroveň preventivních a
zmírňujících opatření proti infekčním rizikům
jakékoli společnosti. Zajištění toho, že Vaše
činnosti jsou připraveny, vám umožní s důvěrou
znovu otevřít a pokračovat v podnikání.
Podrobná hodnotící zpráva vám poskytne
cenné znalosti a hluboký vhled do výkonnosti
společnosti. Nezávislé hodnocení ujišťuje
veřejnost, zákazníky a zaměstnance o
schopnosti Vaší společnosti řešit rizika infekce a
udržovat lidi v bezpečí. Tato zpráva je efektivně
komunikována pomocí vyhrazené digitální
značky důvěryhodnosti My Care a ověřené
zprávy o výpisu uložené na blockchainu, aby
byla zajištěna její neměnnost a integrita.
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Budování obchodní odolnosti
Metodika My care zaujímá holistický přístup k
řízení rizika infekce. Model Maturity (vyspělosti )
vyhodnocuje současnou účinnost řízení rizika
infekce v organizaci a identifikuje schopnosti
potřebné ke zlepšení výkonu. My care obhajuje
strukturovaný přístup, kde je nezbytné neustálé
zlepšování a monitorování. COVID-19 vyžaduje
dynamický přístup v rychle se měnícím protředí
a sice:
▪ Zhodnoťte své schopnosti při řízení a
snižování rizika infekce.
▪ Přizpůsobte své zásady HSE prostředí
post COVID-19
▪ Ujistitěte
zákazníky,
že
jsou
předpokladem pro opětovné otevření
obchodu
▪ Spojte se svými zázazníky digitální
cestou k vybudování důvěry.
▪ Zapojte se hned teď, přehodnoťte a
znovu se zapojte
Jak to funguje?
My Care měří připravenost a zralost v 6 různých
dimenzích:
1. řízení
Odpovědnost a role nejvyššího managementu v
jakékoli organizaci, pokud jde o vydávání politik,
rozvoj firemní kultury, šíření povědomí, řízení
rizik a přidělování zdrojů ke zmírnění rizika
infekce
2. strategie
Podrobný proces plánování ve vývoji cílů a cílů
zaměřených na všechny složky, aby bylo
dosaženo požadovaného konečného cíle
zmírnění rizika infekce.
3. komunikace
Identifikace a správa kanálů, cílového publika,
interně i externě
4. Akce
Řeší strukturovaný a prověřený způsob řešení a
předcházení infekčním problémům. Na základě
zásad, strategií a plánování najdete všechny
prostředky pro řízení toku akcí.
5. Analýza dat
Souvisí s definováním, nastavením, měřením a
monitorováním metrik infekce a všech
parametrů, které organizaci umožňují pochopit
skutečný stav jejího plánovaného plánu.
6. Neustálé zlepšování
Proces aktualizace a zefektivnění organizace,
aktualizace rolí, procesů a nástrojů k dosažení
cílové úrovně výkonu.

Hodnotící zpráva nastiňuje profil zralosti a
zdůrazňuje, kde společnost funguje dobře,
stejně jako oblasti s prostorem pro zlepšení. To
zahrnuje jasnou definici priority získat významné
zlepšení výkonu.
Vyberte si mezi posouzením připravenosti nebo
zralosti nebo kombinace.
Úplné posouzení zralosti poskytuje více
podrobností na Vašem profilu zralosti, jeho
významu a související úrovni stupnice zralosti,
která poskytuje další vhled na podporu
vylepšení HSE a úrovně zralosti.
Hodnocení připravenosti ukazuje připravenost
vůči benchmark úrovni splnění připravenosti na
COVID-19. Mít zavedeny rychlé a odolné
procesy řízení rizika infekce, dosažení referenční
úrovně je nezbytností. Získejte náhled na
veškerá nezbytná vylepšení. Pro mnoho
organizací je to skvělý způsob, jak začít na cestě
k posílení odolnosti a důvěry.
Celosvětový vůdce
DNV GL je předním světovým poskytovatelem
hodnocení a certifikátů, působí ve více než 100
zemích. Prostřednictvím certifikace, verifikace,
školení a digitální ověřování DNV GL pomáhá
společnostem řídit rizika a zajišťovat udržitelnost
výkonu organizací, lidí, produktů napříč všemi
typy průmyslových odvětví.
Kombinací technických, digitálních a
průmyslových odborných znalostí, DNV GL
přispívá k vývoji řešení a pomoci ekosystémům
organizace,řeší globální transformace v
důvěryhodné a to udržitelnými způsoby. Jeho
počátky sahají až do roku 1864,DNV GL je i
nadále poháněn svým účelem k zajištění života,
majetek a životní prostředí.

