
AQUESTA
EMERGÈNCIA
SANITÀRIA
TAMBÉ POT
TENIR UN
IMPACTE EN
LA GESTIÓ
AMBIENTAL

IMPACTE DEL COVID-19 EN EL
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

CONTEXT
És un canvi en el context i per tant, una
qüestió que podria generar riscos i/o
oportunitats o canvis no previstos en
l'organització, les seves activitats,
parades, increments rellevants de
producció, canvis en els consum, etc.
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RISCOS I
OPORTUNITATS

Variaran depenent de l'activitat, el tipus
d'organització, el sector, la ubicació, etc.

Alguna organització es podria trobar en la
necessitat d'establir accions específiques,

plans de contingència, nous plans de
gestió d'emergències.
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ASPECTES
AMBIENTALS
L'organització podria detectar nous
aspectes/impactes, alguns aspectes
podrien incrementar/reduir-se i per tant
afectar l'actual avaluació.
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OBJECTIUS
Aquesta situació podria comprometre

l'execució d'alguna de les accions
previstes per a un objectiu ambiental, fer

que no es pugui assolir un determinat
objectiu o bé, assolir-lo abans del previst

o amb un major marge.

FORMACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

Les activitats planificades es podrien
veure afectades, podrien requerir un canvi

de format per aprofitar millor el temps,
podrien sorgir noves necessitats.

CONTROLS
OPERACIONALS
Canvis en l'activitat o en la
legislació/protocols per fer front al
COVID-19 poden requerir canvis en els
controls operacional, reorganització de les
persones i del treball, etc.
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INDICADORS I

SEGUIMENT
El vostres resultats ambientals i, per tant

l'evolució dels indicadors podrien variar
de forma rellevant, cal tenir en compte

aquesta situació excepcional en el
moment de valorar la informació

obtinguda.

COMUNICACIÓ
Els canals i protocols de comunicació es

poden veure afectats (teletreball i
d'altres) i pot haver-hi noves necessitats

específiques de comunicació (per
exemple, pautes d'higiene, gestió de

residus, etc.) GESTIÓ
D'EMERGÈNCIES
Heu previst en els vostres protocols/plans
mesures específiques lligades a la part
de gestió ambiental d'aquesta
emergència?
Si teniu personal de baixa, estan coberts
els rols previstos per a la gestió de les
emergències que ja teniu identificades?

12
APRENDRE 
Que tot això que estem vivint ens serveixi
per a millorar la manera de fer les coses,
de relacionar-nos amb el nostre entorn
natural i social i estar millor preparats per
donar resposta als reptes de futur.

10

11
AUDITORIES

EXTERNES
Podrien contemplar la opció on-line i/o

variacions en els terminis.
Estem pendents de rebre instruccions al

respecte per part de la Comissió Europea.

AUDITORIES
INTERNES
Heu considerat la possibilitat d'avaluar
algunes activitats en format on-line?
Podeu aprofitar les noves tecnologies per
no aturar del tot el vostre pla d'auditoria.


