
Certifikát
Tento certifikát byl udělen

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfěé 336/9, 190 00 Praha 9, Česká republika

jako osvědčení o Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uplatňovaný v organizaci v souladu s

ISO 45001:2018

Obor činností, na které se tento certifikát vztahuje, je definován níže

viz Příloha k certifikátu

Číslo certifikátu 202283/B/0001/UK/Cz
Číslo certifikátu 0001 potvrzuje, že klient má certifikovanou jednu lokalitu a tato lokalita je jeho ústředím nebo hlavním mistem ve vztahu k rozsahu certifikace s URS. Čísla certifikátu 0002 nebo vyšší (např.: xxex/B/0002/UK/En) se vztahuje na

klienta, který má více než jeden web certifikovaný URS, pak platí následující prohlášení: „Platnost tohoto certifikátu závisí na platnosti hlavního certifikátu.

Datum počátku Certifikačního
cyklu

Vydání č. Platnost certifikátu do Certifikační cyklus

10 březen 2023 2 27 únor 2026 2

Datum revize Číslo revize Původní datum vystavení Číslo Standardu

10 březen 2023 0 28 únor 2020 n/a

Podrobné vysvětlení výše uvedených informací najdete na stránce http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations
ktkVydán Mukesh Singhal - Za certifikační orgán

V případě pochybností o pravosti tohoto certifikátu neváhejte kontaktovat Hlavní sídlo společnosti na adrese infofpurs-certificetion.com.
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Příloha k certifikátu

Chemické, radiochemické a mikrobiologické analýzy vod, výluhů,
kapalin,zemin, odpadů, kalů, olejů, sedimentů, hornin, pevnýchvzorků,

emisí, imisí, pracovního prostředí, plynů zbioplynových stanic a
skládkových plynů, biologických materiálů, potravin, krmiv, léčiv,
maziv, paliv, ekotoxikologické testováníodpadů a vod, senzorické

analýzy potravin.

Číslo certifikátu 202283/B/0001/UK/Cz
Číslo certifikátu DOG1 potvrzuje, že klient má certifikovanou Jednu lokalitu a tato tokatita je jeho ústředím nebo hlavním mistem ve vztahu k rozsahu certifikace s URS, Číslo certifikátu 0002 nebo vyšší (např.: xxw/B/0002/UK/En) se vztahuje na klienta,

který má více než jeden web certifikovaný URS, pak platí následující prohlášení: „Platnost tohoto certifikátu závisí na platnosti htavního certifikátu".

Datum počátku Certifikačního cyklu Vydání č. Platnost certifikátu do Certifikační cyklus

10 březen 2023 2 27 únor 2026 2

Datum revize Číslo revize Původní datum vystavení Číslo Standardu

10 březen 2023 0 28 únor 2020 n/a

Podrobné vysvětlení výše uvedených informací najdete na stránce http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations

Ce

Vydán Mukesh Singhal - Za certifikační orgán

V případě pochybností o pravosti tohoto certifikátu neváhejte kontaktovat Hlavní sídlo společnosti na adrese infodpurs-certification.com.
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