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 IAF Frequently Asked Questions COVID-19 Outbreak 

Ask a question 

IAF Frequently Asked Questions 

COV-ID-19 Outbreak 

Często zadawane pytania IAF  podczas epidemii COVID-19 

Zadaj pytanie 

IAF Często zadawane pytania (IAF FAQ) 

COV-ID-19 Epidemia 

The FAQs are some of the questions that we are frequently asked in some (but not all) 

of the areas in which IAF Accreditation Body (AB) members and their accredited 

Certification Bodies (CBs) practice. The questions and answers are not intended to be 

exhaustive; however, they constitute a common understanding and a guidance to 

manage, in a harmonized way, the conformity assessment activities under the specific 

situation of COVID-19. 

IAF FAQ to niektóre kwestie, o które często jesteśmy pytani w niektórych (ale nie wszystkich) 
obszarach, jakie realizują członkowie organów akredytujących (zrzeszeni w )  IAF  i akredytowane przez 
nich jednostki certyfikujące. Pytania i odpowiedzi nie są przeznaczone jako wyczerpujące wyjaśnienia; 
stanowią one jednak wspólne zrozumienie i wytyczne dotyczące zarządzania, w zharmonizowany 
sposób, działaniami związanymi z oceną zgodności w konkretnej sytuacji COVID-19. 

Q16: in order to transfer an Accredited Certification 

of Management Systems (IAF MD2:2017), is it 

possible to conduct the pre-transfer visit with 

remote auditing techniques? 

A16: Yes, if all the points listed in § 2.2.4 of IAF 

MD2:2017 and any issues arising from the 

document review, for example major 

nonconformities (2.2.2) can be evaluated remotely. 

However, this could change for specific schemes. 
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P16: Czy w celu przeniesienia akredytowanej certyfikacji 
systemów zarządzania (IAF MD2: 2017) można 
przeprowadzić wizytę przed przeniesieniem przy użyciu 
technik zdalnego audytu? 

O16: Tak, jeśli wszystkie punkty wymienione w § 2.2.4 IAF 
MD2: 2017 i wszelkie problemy wynikające z przeglądu 
dokumentu, na przykład poważne niezgodności (2.2.2) 
można ocenić zdalnie. Może to jednak ulec zmianie w 
przypadku konkretnych programów. 
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Q15: What will happen to the Migration period for 

ISO 45001; will it be extended? 

A15: OHSAS 18001 certification can be extended by 

up to six months as detailed in FAQ 10. This means 

that transition period for migrating accredited 

certifications from OHSAS 18001:2007 to ISO 

45001:2018 is extended to 11 September 2021. 
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P15: Co stanie się z okresem migracji dla ISO 45001; czy 
zostanie przedłużony? 

O15: Certyfikacja OHSAS 18001 może zostać przedłużona o 
maksymalnie sześć miesięcy, jak opisano szczegółowo w FAQ 
10. Oznacza to, że okres przejściowy dla migracji 
akredytowanych certyfikatów z OHSAS 18001: 2007 na ISO 
45001: 2018 zostaje przedłużony do 11 września 2021 r. 
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