This is to certify that the m anagem ent system s of

Medical Center Biomed-99 EOOD
have been form ally assessed by International Certifications
and found to com ply with the requirem ents of

OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management Systems - Requirements

28 J u l2014
Scope of Registration:

Issue Date

Provision of out-patient medical care, diagnostics, treatment, rehabilitation and supervision of
patients. Consulting, prophylactics, laboratory and oiher types of tests, home care and
assistance for patients.

10 Jul 2017
Expiry Date

Registered Site(s):
2 Targovska St, Vidin, Bulgaria
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Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Медицински център Биомед-99 ЕООД
са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс
и е установено съответствието им с изискванията на

ОНБАв 18001:2007
Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Изисквания
Обхват на регистрация:
Предоставяне на извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение,
рехабилитация и наблюдение на пациентите. Консултиране, профилактика,
лабораторни и други видове изследвания, домашни грижи и помощ за пациентите.

28 юли 2014
Дата на издаване

10 юли 2017

Регистрирана площадка:
ул. Търговска 2, гр. Видин, България

Дата на валидност

0
Д Л. Евънс
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед
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Сертификаты с издаден 01 Иитсрнсшт.н.м Сертификейшънс Лимитсл. 138 Харис 1’«\д, Йист Т амаки. Оклан
1(овя Зеландия. 21411 \vw\v.1т lceri.com). Дкредитацня от Съвместната служба по акрслитапия I»а Австралия
1Ьч к-даидия 1 и 1\ од;ь*,ш/.;шгецачен. Сертификаты ос идва еоГкл нснос) на Ин тсрнсшьма. I (. ерт ифнкеНш
Лимитсл н трябва да бвде върнат при поискваме. Тон не трябва да бъде изменян иди увреждан по никнкьн
начин, а нарочнага тдоу по греба със сертификата води ю отнемането му бед предварително у не. юмдение

