ЕТКО оод е регистрирана
КОНСУЛТАНТСКА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
СЛУЖБА ТРУДОВАМЕДИЦИНА

ЕТ-КО оод

Службата по трудова медицина подпомага работодателите при изпълнение
задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда,
намаляване на риска на работното място, като повишава културата на
персонала.
за повече информация на Служба Трудова медицина » www.stm.etko.info

Оферта на Служба по Трудова Медицина - Оценка на риска
Договор за обслужване от Служба Трудова Медицина

Офертни цени
Офертни цени - Актуализирани за Януари 2018г.
За сключване на едногодишен договор със Служба Трудова Медицина - 180.00лв.
Оценка на риска за един работник от Служба Трудова Медицина в срок от една година - 40.00лв.
Оценка на риска включва:
- Изготвяне и попълване на Декларация по чл. 15 от закон за безопасни условия на труд.
- Изготвяне програми по ЗБУТ, програма за ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ на труд и почивка.
- Програма работно облекло.
- Консултиране по Начален и периодичен инструктаж.
- Организиране на измервания на работното място.
- Информиране на работница за здравните рискове при работа.
За обучение на един член по ЗБУТ - 35.00лв.
- Програма Обучение и участие в заседанията на КУТ/ГУТ (комитет и групите по условия на труд)
Обучение на длъжностно лице по Наредба N РД-07-2/2009г. - 40.00лв.
*Здравен СКРИНИНГ (при наличие на договор за обслужване) - 25.00лв /за един работник
Забележка: тази програма не е задължителна, а препоръчителна.
Профилактични прегледи по наредба №3 / 1994г. на МЗ - 32.00 /за един работник
Организиране на измервания на Фактори на Работната Среда - цената се определя според факторите които
се измерват, броя на работните места и вредностите.
Услуга по изработване Книги за начален и периодичен инструктаж - 50.00лв.
Забележка: Цените са крайни ("ЕТ-КО" ООД не е регистрирано лице по смисъла на ЗДДС).

Лиценз СТМ
Служба по Трудова Медицина “ЕТ-КО” ООД, гр. София,
ул. Бурел № 41а, е създадена на основание НАРЕДБА
3/2008г., на МЗ, за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина и чл. 25д,
(ал.) 2 от ЗАКОНА за здравословни и безопасни условия
на труд ДВ бр. 124/1997г., изм. 40/2007г. Службата е
пререгистрирана в Министерство на здравеопазването
под номер 006-1/06.03.2008г., с ръководител Д-р
Виржиния Хвърчилкова. Службата по трудова медицина
е служба с предимно превантивни функции, като
подпомага и консултира работодатели, комитетите и
групите по условията на труд в планирането,
организирането и изпълнението на задълженията им по
осигуряване и поддържане на здравословни и
безопасни условия на труд, промоция на здравето за
работещите при вредни условия.

Удостоверение

