NUVIA Dosimetry, s.r.o.
Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8

Poli tik a k va li ty NU VI A Do sime try , s.r .o .
-L abo ra toř o sob ní d ozi me tr ie
Vrc holové v edení L aboratoře osobní dozimetrie společ nosti N UVIA
Dosimetry, s.r.o. stanovilo následují c í klíč ové priority a poli tiku k jejic h
dosažení v oblasti stanovení osobníc h dávek od ionizujíc ího záření
z hlediska prof esního ozáření :

1. Trvalý rozvoj správné vyhodnocovac í praxe a aktivní spolupráce
se zákazníky a dozornými orgány
Aplikace požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025 v každodenní praxi, pravidelné
hodnocení rizik a příležitostí, přezkoumávání a zlepšování všech procesů vede
k trvale vysoké kvalitě našich služeb

2. Stanovení a přezkoumávání cílů a cílových hodnot vycházejících
z naší politiky kvality
Dbáme na stanovení konkrétních cílů pro jednotlivé oblasti systému řízení a o
jejich naplňování.

3. Systém managementu kvality aplikovaný všemi pracovníky
Pochopení systému zabezpečení kvality a jeho přijetí všemi pracovníky laboratoře
vede k tomu, že námi poskytované služby mohou plnit oprávněná očekávání
zákazníků.
Naši pracovníci dbají na kvalitu prováděných zkoušek, jsou nestranní a zachovávají
důvěrnost informací.

4. Trvalé zvyšování odborné úrovně osob pracujících v Laboratoři
osobní dozimetrie NUVIA Dosimetry, s.r.o.
Dbáme na soustavné vzdělávání pracovníků, prohlubování jejich kompetencí,
sledování technických novinek v oblasti dosimetrie a jejich aplikaci do praxe
zkušební laboratoře.

5. Závazek trvalé shody s požadavky normy a dodržování platné
legislativy
Zavazujeme se
vytvářet předpoklady a zajišťovat veškeré zdroje k plnění
požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění a to i v případě zavádění
systémových změn.
Současně se zavazujeme k plnění veškerých legislativních požadavků a požadavků
zainteresovaných stran na naše činnosti.

.
Za NUVIA Dosimetry, s.r.o. - Laboratoř osobní dozimetrie schválil
Datum: 04. 02. 2020

Ing. Zdeněk Zelenka
Vedoucí Laboratoře osobní dozimetrie

