Hodnocení a měření fyzické zátěže
Posuzování a hodnocení rizik v pracovním prostředí dle zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění v oblasti fyziologie
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PROHLÁŠENÍ O POLITICE JAKOSTI
V OBLASTI AUTORIZACE LABORATOŘÍ
podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Politika jakosti autorizující osoby v programu autorizace osahuje:
1. Zajišťování komplexních a kvalitních služeb a souvisejících činností v souladu s požadavky
předpisů na ochranu veřejného zdraví.
2. Poskytování co největší důvěry ve výsledky práce laboratoře pro rozhodování orgánů ochrany
veřejného zdraví a usnadnění výkonu zdravotního dozoru.
3.Kontinuální zvyšování kvalifikace pracovníků a kvality a efektivity jejich práce.
Tuto politiku jakosti laboratoř deklaruje tímto prohlášením
a realizuje plnění těchto závazků:
1. Laboratoř při své činnosti bude upřednostňovat zdraví občanů či zaměstnanců nad zájmy
objednatelů zakázek.
2.Laboratoř bude provádět dostatečný a správný rozsah vzorkování, měření či vyšetření, a to podle
zjištěného účelu laboratorní činnosti, resp. zamýšleného použití výsledků.
3.Laboratoř bude používat postupy validované výhradně pro účely ochrany veřejného zdraví.
4. Laboratoř bude vydávat protokoly, jehož části, kde je uveden účel měření či vyšetření a
hodnocení výsledků, budou srozumitelné všem zákazníkům (tj. jak zadavatelům měření či
vyšetření, tak občanům či zaměstnancům), a jako celek budou orgánům ochrany veřejného zdraví
poskytovat všechny relevantní informace potřebné pro jejich správné rozhodování při výkonu
státního zdravotního dozoru.
5. Minimální cíle jakosti laboratoře jsou stanoveny a poměny respektováním termínovaných
požadavků autorizačního programu, který je zaměřen na zvyšování kvality a efektivity práce
laboratoře.
V Praze dne 1. 1. 2019
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