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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. 

  

Q22: Could time duration for closure of Non Conformities be prolonged 

taken into consideration the COVID-19 outbreak? If so, what will be the 

mechanism / procedure and who is responsible for decision making? 

P22: Czy czas na zamknięcie niezgodności może zostać przedłużony, biorąc pod uwagę 
wybuch COVID-19? Jeśli tak, jaki będzie mechanizm / procedura i kto jest odpowiedzialny 
za podejmowanie decyzji? 

A22: Yes, If it is not possible to perform evaluation activities to effectively 

close the nonconformities (physically or as per IAF MD4: 2018), and if the 

conditions recommended by IAF ID3: 2011 are satisfied, closure of 

nonconformities could be prolonged. However, the postponement of any 

conformity assessment activity (e.g. surveillances, recertification) can only be 

postponed for up to 6 months in accordance with FAQ 10. 

O22: Tak, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie czynności oceny w celu skutecznego 
zamknięcia niezgodności (fizycznie lub zgodnie z IAF MD4: 2018), a jeśli warunki zalecane 
przez IAF ID3: 2011 są spełnione, zamknięcie niezgodności może zostać przedłużone. 
Jednak odroczenie wszelkich działań związanych z oceną zgodności (np. Nadzoru, 
ponownej certyfikacji) można odroczyć tylko do maksymalnie 6 miesięcy zgodnie z FAQ 10. 
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Q21: A number of CB clients are, as a result of the COVID-19 outbreak, 

switching their manufacturing to manufacture items such as face masks or 

ventilators, some governments are requesting that they have these items 

within their scope of management system certification approvals. Can such 

scope extension be done by remote means using MD4? 

P21: W wyniku wybuchu epidemii COVID-19 wielu klientów CB przestawia produkcję na 
wytwarzanie przedmiotów takich jak maski na twarz lub respiratory, niektóre rządy proszą 
o posiadanie tych przedmiotów w zakresie zatwierdzeń certyfikacji systemów zarządzania. 
Czy takiego rozszerzenia zakresu można dokonać zdalnie przy użyciu MD4? 

A21: Yes, following what was already clarified in Q5. 
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O21: Tak, zgodnie z tym, co wyjaśniono już w Q5. 
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Q20: What will happen to the Transition periods (e.g. ISO 22000:2018, ISO 

50000:2018); will these be extended? 

P20: Co stanie się z okresami przejściowymi (np. ISO 22000: 2018, ISO 50000: 2018); czy 
zostaną one przedłużone? 

A20: Yes, transition periods are extended for six months. The audit for 

transition can be done with remote audit techniques, following what has 

already been clarified in Q5. 

by IAF FAQ TF 

April 11, 2020 

O20: Tak, okresy przejściowe są przedłużane o sześć miesięcy. Audyt dotyczący przejścia 
można przeprowadzić za pomocą technik zdalnego audytu, zgodnie z wyjaśnieniami w Q5. 
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Q19: According ISO/IEC 17021-1, § 7.2.4, “The initial competence evaluation 

of an auditor shall include the ability to apply required knowledge and skills 

during audits, as determined by a competent evaluator observing the auditor 

conducting an audit”. Is it possible to conduct this observation if the observer 

is using remote audit techniques? 

P19: Zgodnie z ISO / IEC 17021-1, § 7.2.4, „Wstępna ocena kompetencji audytora powinna 
obejmować umiejętność zastosowania wymaganej wiedzy i umiejętności podczas 
audytów, określonych przez kompetentnego oceniającego obserwującego audytora 
przeprowadzającego audyt”. Czy można przeprowadzić tę obserwację, jeśli obserwator 
stosuje techniki zdalnego audytu? 

A19: Yes, provided that the remote audit being observed can fully replace 

physical audit. 

O19: Tak, pod warunkiem, że obserwowany audyt zdalny może w pełni zastąpić audyt 
fizyczny. 
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Q18: IAF ID 3:2011 §3 says that “If the risk of continuing certification is low, 

and based on the collected information the CAB may need to consider 

alternative short-term methods of assessment to verify continuing system 

effectiveness for the organization. This may include requesting relevant 

documentation (for example, management review meeting minutes, 

corrective action records, results of internal audits, test/inspection reports, 

etc.) to be reviewed off site by the CAB to determine continuing suitability of 

the certification (on a short-term basis only)”. Is this time, used to off-site 

review the documentation provided by the company, to be considered as 

“audit time” according to IAF MD 5:2019? 

P18: IAF ID 3: 2011 § 3 mówi, że „Jeżeli ryzyko kontynuacji certyfikacji jest niskie i na 
podstawie zebranych informacji, CAB może potrzebować rozważyć alternatywne 
krótkoterminowe metody oceny w celu weryfikacji skuteczności systemu w organizacji. 
Może to obejmować żądanie odpowiedniej dokumentacji (na przykład protokołu spotkania 
z przeglądu zarządzania, zapisów działań naprawczych, wyników audytów wewnętrznych, 
raportów z testów / inspekcji itp.) Do przeglądu poza siedzibą przez CAB w celu ustalenia, 
czy certyfikacja jest odpowiednia (na tylko na podstawie krótkoterminowej) ”. Czy ten 
czas, wykorzystany do przeglądu poza dokumentacją dostarczonego przez firmę, należy 
uznać za „czas audytu” zgodnie z IAF MD 5: 2019? 

A18: yes, the off-site review of the documentation provided by the company 

is needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client 

organization’s management system. This time is to be considered as “audit 

time” according to IAF MD 5:2019. Audit duration may be reduced due to 

such off-site documentation review. 
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O18: Tak, przegląd dokumentacji dostarczonej przez firmę poza firmą jest niezbędny do 
zaplanowania i przeprowadzenia pełnego i skutecznego audytu systemu zarządzani a 
organizacji klienta. Ten czas należy uważać za „czas audytu” zgodnie z IAF MD 5: 2019. 
Czas trwania audytu może ulec skróceniu z powodu takiego przeglądu dokumentacji poza 
siedzibą. 
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Q15: What will happen to the Migration period for ISO 45001; will it be 

extended? 

P15: Co stanie się z okresem migracji dla ISO 45001; czy zostanie przedłużony? 



 

    

 

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 30 

September 2021. 
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April 3, 2020 

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 30 września 2021 r. 
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