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OHSAS 18001:2007 salīdzinājumā 
ar 1999.gada versiju

2007.gada	jūlijā	tika	publicēts	jaunais	arodveselības	un	darba	
drošuma	novērtēšanas	sērijas	standarts	OHSAS	18001:2007,	
kurš	 nomaina	 iepriekšējo	 šī	 standarta	 1999.gada	 versiju	 –	
OHSAS	18001:1999.	

Tuvojas	 beigām	 arī	 pārejas	 periods,	 kurā	 vēl	 atļauts	 veikt	
auditus	saskaņā	ar	iepriekšējo	standarta	versiju	–	noteiktais	
termiņš	ir	2008.gada	1.maijs.

Pēc	šī	datuma	visu	arodveselības	un	darba	drošības	sistēmu	
novērtēšanām	–	gan	sertifikācijas,	gan	periodiskajos	auditos	
jānotiek	 jau	 atbilstoši	 OHSAS	 18001:2007	 standarta	 prasī-
bām.	

Tādēļ	 mēģināšu	 apkopot	 atšķirības	 starp	 abām	 standarta	
versijām,	jo	nu	jau	praktiski	visiem	uzņēmumiem	ir	jāpārska-
ta	 savu	arodveselības	un	darba	drošības	 sistēmu	atbilstība	
OHSAS	18001:2007	prasībām	un	 jāizvērtē,	 ko	vēl	nepiecie-
šams	papildināt	un	izmainīt.

Izmaiņas	 jaunajā	OHSAS	18001:2007	standartā	pēc	būtības	
ir	nelielas,	tādēļ,	ja	uzņēmuma	arodveselības	un	darba	dro-
šības	sistēma	atbilst	iepriekšējās	standarta	versijas	prasībām,	
nevajadzētu	 būt	 nozīmīgām	 neatbilstībām	 arī	 pret	 jauno	
standartu.	

Jaunais	OHSAS	18001:2007	standarts	pēc	savas	struktūras	ir	
izveidots	saderīgs	ar	pārējiem	vadības	sistēmu	standartiem	–	
ISO	9001:2000	un	īpaši	ar	ISO	14001:2004.	

Nozīmīgākās	 izmaiņas	salīdzinot	ar	 iepriekšējo	versiju	būtu	
sekojošas:
1. Lielā	mērā	pielīdzināts	ISO	14001,	daži	punkti	pat	ir	iden-
tiski	ar	ISO	14001,	daži	tikai	nedaudz	atšķirīgi.

2. Veselība	ir	skaidrāk	akcentēta	un	uzsvērta	pretēji	iepriek-
šējam	izdevumam.	To	apliecina:

a)	jauna	definīcija	„slikts	veselības	stāvoklis”	(ill health)	un	
izmaiņas	terminu	„nelaimes	gadījums”	(incident)	un	„risks”	
skaidrojumos;
b)	jauns	4.2.	punkta	OH&S politika	apakšpunkts	b);
c)	 jauns	4.5.1.punkta	 Izpildījuma mērīšana un monitorings	
apakšpunkts	c).

3. Skaidrāk	uzsvērta	izmaiņu	vadība	punktos	4.3.1	un	4.4.6.

Pārskatot	visu	standartu	pa	punktiem,	izmaiņas	ir	sekojošas:

1. Joma: Jaunā	 standarta	 joma	 vairs	 neietver	 īpašuma	 un	
darba	vides	bojājumus.

3. Definīcijas: Nākuši	 klāt	 6	 jauni	 termini	 definīcijās	 –	 do-
kuments,	 procedūra,	 pieraksti,	 korektīvā	 rīcība,	 preventīvā	
rīcība	un	OH&S	politika.	Šie	papildinājumi	harmonizē	OHSAS	
18001:2007	ar	ISO	9001:2000	un	ISO	14001:2004.

Termins	„paciešams	risks” (tolerable risk)	ir	aizstāts	ar	terminu	
„pieņemams	risks”	(acceptable risk).

4.1. Vispārīgās prasības: Jaunajā	versijā	ir	lielāks	uzsvars	uz	
nepārtrauktu	arodveselības	un	darba	drošības	sistēmas	piln-
veidošanu.

Uzņēmumam	 jādefinē	 un	 jādokumentē	 arodveselības	 un	
darba	drošības	sistēmas	joma	(tāda	pati	prasība	kā	kvalitātes	
un	vides	pārvaldības	sistēmām).
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4.2 OH&S politika: Prasība	iepazīstināt	ar	uzņēmuma	OH&S	
politiku	ne	tikai	uzņēmuma	darbiniekus,	bet	visus,	kas	strādā	
uzņēmuma	labā	vai	tā	vārdā	(tāpat	kā	ISO	14001).

OH&S	politikā	turpmāk	jāiekļauj	apņemšanās	novērst	ievai-
nojumu	un	veselības	stāvokļa	pasliktināšanos.

4.3.1. Briesmu identificēšana, risku novērtēšana un uz-
raudzības pasākumu noteikšana:	 Teksts	 ir	 pilnveidots	
paskaidrojot	procesa	soļus:	briesmu	 identificēšana		 risku	
novērtēšana		uzraudzības	pasākumu	noteikšana.	

Jauna	 ir	norāde	risku	samazināšanas	pasākumu	noteikšanā	
ievērot	 rīcību	hierarhiju:	novēršana		 aizvietošana		 teh-
niskie	pasākumi		brīdinājuma	zīmes	un/vai	administratīvā	
uzraudzība		individuālie	aizsardzības	līdzekļi.

Jaunajā	versijā	ir	skaidrāk	uzsvērta	pārmaiņu	vadība	–	uzņē-
muma	procedūrās	 jāietver	 ne	 tikai	 rīcības	 esošajā	 situācijā	
un	darbībā,	bet	arī	izvērtēšana	plānotajām	pārmaiņām.

4.3.2. Likumdošanas un citas prasības:	tiek	prasīts,	lai	uz-
ņēmums	 ieviešot	 un	 uzturot	 savu	 arodveselības	 un	 darba	
drošības	sistēmu	apzinātu,	 izvērtētu	un	 ievērotu	 tās	 likum-
došanas	un	arī	citas	prasības,	kas	uz	to	attiecas	(analogi	ISO	
14001).

4.3.3. Mērķi un programma(s): apvienoti	iepriekšējās	versi-
jas	4.3.3	un	4.3.4.	punkti	(atkal	tāpat	kā	ISO	14001).	Vairs	nav	
uzsvērts,	ka	katrā	uzņēmuma	 līmenī	 jābūt	noteiktiem	mēr-
ķiem	–	uzņēmumam	tiek	dota	zināma	izvēle	nosakot	OH&S	
sistēmas	mērķus	atbilstošām	funkcijām	un	līmeņiem.

4.4.1. Resursi, izpildītāji, atbildība, pakļautība un piln-
varas: precīzāk	izteikta	prasība	uzņēmumam	nodrošināt,	ka	
personas	darba	vietās	kopumā	atbild	par	savā	pārziņā	esoša-
jiem	OH&S	aspektiem.	

Vairāk	uzsvērtas	augtākās	vadības	saistības	un	atbildība	par	
OH&S	sistēmu.

4.4.2. Kompetence, apmācība un informētība:	 prasība	
uzņēmumam	par	arodveselības	un	darba	drošības	 sistēmu	
informēt	un	apmācīt	ne	tikai	savus	darbiniekus,	bet	visus,	kas	

strādā	 tā	vārdā	vai	 labā,	 kā	arī	 jābūt	apliecinājumiem	 (pie-
rakstiem)	par	minēto	apmācību.	

4.4.3. Komunikācija, līdzdalība un konsultēšanās:	skaid-
rāk	pateikts,	ka	komunikācija	par	OH&S	prasībām	un	bīsta-
mībām	attiecināma	arī	uz	apakšuzņēmējiem	un	darba	vietu	
apmeklētajiem.	Tāpat	jākonsultējas	ar	apakšuzņēmējiem	par	
plānotajām	izmaiņām,	ja	tās	skar	viņu	OH&S.

Ieviests	 jauns	 punkts	 4.4.3.2.	 Līdzdalība	 un	 konsultēšanās,	
kurš	nosaka,	ka	bīstamību	identificēšanā,	risku	novērtēšanā,	
uzraudzības	pasākumu	noteikšanā,	kā	arī	OH&S	pilnveidoša-
nā	jāiesaista	darbinieki.

4.4.5. Dokumentu vadība:	prasības	attiecinātas	arī	uz	ārē-
jās	izcelsmes	dokumentiem.

4.4.6. Operatīvā vadība: Uzsvērts,	 ka	noteikti	 jānodrošina	
arī	pārmaiņu	nepieciešamā	operatīvā	vadība.

4.5.1. Izpildījuma mērīšana un monitorings:	Ietverts	jauns	
apakšpunkts	–	c)	uzraudzības	pasākumu	efektivitātes	moni-
torings	(attiecībā	uz	veselību,	kā	arī	drošumu).

4.5.2. Atbilstības novērtēšana:	jauns	punkts	(tāpat	kā	ISO	
14001),	kas	prasa	izvērtēt	uzņēmuma	atbilstību	visām	uz	to	
attiecināmām	likumdošanas	un	citām	prasībām.		

Jāpievērš	uzmanība,	ka	ir	prasīti	izvērtēšanas	pieraksti.	

4.5.3. Nelaimes gadījuma izmeklēšana, neatbilstība, ko-
rektīva rīcība un preventīva rīcība:	Izveidots	jauns	punkts	
4.5.3.1.	nelaimes	gadījuma	izmeklēšana,	bet	pēc	būtības	mi-
nētās	prasības	jau	bija	ietvertas	iepriekšējā	versijā.

4.6. Vadības pārskats:	galvenokārt	punkts	 izveidots	atbil-
stoši	ISO	14001.	Salīdzinājumā	ar	iepriekšējo	versiju	ir	uzska-
tāmi	uzskaitīta	vadības	pārskatā	ietveramā	informācija.	Lie-
lākajai	daļai	no	minētā	gan	arī	jau	iepriekš	bija	jābūt	vadības	
pārskatā.

Uzņēmumiem,	 kuriem	 ir	 integrētās	 sistēmas,	 noteikti	 būs	
ērtāk	 savienot	 rīcības,	 lai	 īstenotu	 arodveselības	 un	 darba	
drošības	 un	 vides	 pārvaldības	 sistēmu	 prasības,	 izveidotu	
nepieciešamos	pierakstus.
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