
Prioritou všech společností je dostat se zpět do 

práce co nejrychleji a s odpovídajícími 

zdravotními, bezpečnostními a hygienickými 

podmínkami pro své zaměstnance a klienty::

• Společnosti a orgány veřejné správy s veřejně 

přístupnými prostory musí svým zákazníkům a 

uživatelům prokázat provádění a dodržování 

požadovaných ochranných opatření.

• Společnosti v odvětví průmyslu, stavebnictví a 

služeb musí být schopny chránit své 

zaměstnance, a to jak v provozu tak i ve svých 

kancelářích.

RESTARTUJTE
SVŮJ BYZNYS S 
BUREAU VERITAS…

…komplexní řešení, pro včasné 

a bezpečné znovuotevření obchodů, 

a restartu byznysu. Řeší rizika 

specifická pro všechna odvětví 

a místa, kde lidé žijí a pracují, tím, 

že účinně školí týmy o osvědčených 

hygienických postupech a kontroluje, 

zda jsou ochranná opatření správně
nastavena a implementována.

‘‘
MALOOBCHOD
POHOSTINSTVÍ 

Zajistíme kontrolu 

každého jednotlivého 

hotelu, restaurace a 

obchodu pro bezpečí a 

pohodlí Vašeho 

zákazníka.…

SOUKROMÝ 
SEKTOR

Podporujeme soukromé 

společnosti při jejich 

opětovném otevírání podniků, 

ověříme dodržování 

ochranných opatření na 

průmyslových a stavebních 

stanovištích i kancelářích …

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Přezkoumáme

zavedená ochranná 

opatření a ověříme, zda 

jsou řádně prováděna 

ve školách, na 

univerzitách i ve 

veřejné dopravě …

Připravte se na běžný provoz spolu 
s BUREAU VERITAS VČAS A BEZPEČNĚ
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PRO VÍCE INFORMACÍ “RESTART PO COVID 19”, NÁS 

KONTAKTUJTE : info@bureauveritas.cz, 

www.bureauveritas.cz/restart-po-covid-19

DEFINUJTE SEZNAM KONTROLNÍCH BODŮ

Bureau Veritas vás podpoří na míru navrženými check listy, které budou používat 

inspektoři, při inspekci vašeho provozu. Check listy musí zahrnovat všechny položky, 

které je třeba kontrolovat, aby bylo zajištěno dodržování správných hygienických 

postupů, předepsaných rozestupů a ostatní doporučení úřadů. Zvláště se kontrolují 

dodržování aktuálně platných vládních nařízení, aby bylo možné kontrolovat riziko 

kontaminace Covid-19. Můžete použít i jednotné check listy Bureau Veritas, které lze 

stáhnout v aplikaci Google Play nebo App Store, pod názvem „iCheck“, nebo si nechat 

vytvořit check listy vlastní.

PROVEĎTE INSPEKCI 

Bureau Veritas Vám nabízí možnost provádět jak vzdálené inspekce, formou mobilní 

aplikace nebo účastí na webináři, tak inspekci přímo u klienta. Díky našim nejlepším 

digitálním technologiím, mohou být vzdálené inspekce prvním efektivním krokem před 

opětovným otevřením vašeho podniku. Poté lze kombinovat s kontrolními inspekcemi 

přímo na místě u klienta, aby se ověřilo, zda jsou očekávaná ochranná opatření 

prováděna efektivně. 

ZÍSKEJTE OSVĚDČENÍ  KVALITY A BEZPEČNOSTI

Bureau Veritas po provedeném nezávislém ověření řádně kvalifikovaným auditorem, při 

splnění všech požadovaných podmínek, udělí osvědčení:„Zkontrolováno Bureau

Veritas“. 
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Stáhněte si zdarma mobilní 

aplikaci a na místě si 

zjistěte, díky speciálně 

vytvořeném dotazníku 

Bureau Veritas, v jakém 

stavu je nyní Vaše 

provozovna.

MOBILNÍ APLIKACE

 Provedeme kontrolu 

přímo na místě u 

klienta.

 Po řádně provedené 

inspekci získáte 

osvědčení: 

„Zkontrolováno Bureau

Veritas“

INSPEKCE

 Získané osvědčení 

můžete prezentovat ve 

své provozovně / 

prostorách kanceláře a 

na webových stránkách 

společnosti. 

PREZENTACE
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