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Occapational Ireailh and Srfety Munagement Systenı

Ktırduğunu ve uyguladığıru belgelemekte Ve NVA tarafından gerçekleştirilen denetim bu
yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
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It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by NVA it
confirms that this müfiageı?ıent system meets the requireıments af the following standard.
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sysİem eif€ciiveiy and timely surveillance audits this document is Valid as long as the 1-years- NVA control the conduct of Standard§.
Although due care and competence, including gross negiigencĞ wlll not acceat ıesponsİbiıity. This document of proprietary rights owned
by NVA and must be r€turned upon request.
sıbtem eİkln bir şekilde sürdürüldükçe ve gözetİün tetkikteri zamanında yapldığı müddetçe bu beİge 1 yrI geçeflrdk. NVA denetim
yürtitülmesinde gerekli itİna Ve yeİkinlik göŞtermesiİre rağmen büyük ihtiınaİteide dahiİ sorumtuıuk ı<abuı itneyecekıir,
Bu beİgenİn mü!kiyet
hakkı NVA aİftir ve isteniİdiğinde iade edilmelidİr.
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