Tertúlia Online
Salubritat i seguretat de clients,
treballadors i proveïdors
davant el COVID-19
29 de maig
de 10 a 11:30 h

INSCRIPCIONS

Amb aquesta sessió pretenem oferir-vos una visió pràctica de com s'ha viscut i es continua vivint
l'aplicació de mesures derivades de l'epidèmia del COVID-19 als centres de treball.
A més de l'exposició dels ponents, la sessió preveu que els assistents participin amb les seves
preguntes i aportacions.
La sessió està destinada principalment a treballadors (ambientòlegs o no) que es dediquen a la
prevenció de riscos dins de l'àmbit laboral o que necessiten informar-se sobre la temàtica. També
pot ser d'interès per responsables de personal i responsables de neteja i manteniment.
Contingut
1. Exposició sobre l'experiència real en l'aplicació de mesures de protecció envers el COVID-19 a
un centre de treball, en format de tertúlia.
a. Aproximacions a les mesures contra el COVID-19: Àmbit laboral (Llei de prevenció), Registre
sanitari d'instal·lacions (pre-requisits de seguretat alimentparia) i centres oberts al públic.
b. Mesures als centres de treball. Mesures bàsiques d'higiene. Material sanitari i equips de
protecció individual. Mesures de seguretat (tècniques, organizatives i sanitàries). Neteja i
desinfecció (elaboració de protocols i registres de control, elecció de productes biocides i
virucides, diferències entre ús professional i personal especialitzat).
c. Comunicació i divulgació d'informació al centre de treball. Lideratge i gestió del coneixement.
d. Recuperació de la confiança. Espais segurs i certificacions “espais lliures de COVID”.
e. Escenari post-COVID.
2. Discussió i debat amb els assistents.

Activitat gratuïta

Intervenen
Marta Suàrez. Ambientòloga, tècnica de medi ambient,
seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

L'activitat és gratuïta però és necessari reservar plaça
en el fomulari d'inscripció.

Format Online
Lorena Vela. Ambientòloga, consultora en dret ambiental i
formadora.

La sessió s'impartirà en format videoconferència a
través de la plataforma de formació online del COAMB.

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

INSCRIPCIO

