Tájékoztató

MINIMUM TANFOLYAMRÓL
(élelmiszer-higiéniai alapismeretek)

TÁVOKTATÁSI FORMÁBAN
PL-6086
Valamennyi élelmiszerrel foglalkozó dolgozónak alapvető élelmiszer-higiéniai
ismeretekkel kell rendelkeznie! - Erre szólít fel az ezzel kapcsolatos hatályos 68/2007
(VII 26) FVM-EüM-SZMM rendelet.
Mit ír elő a rendelet?
 a rendszeres oktatást, mely a mindenkori munkáltató felelőssége
 új dolgozó esetén a munkába állást követően egy hónapon belüli
kötelező oktatást
 régi dolgozók esetében az ismeretek szinten tartását
 az oktatás dokumentációját
Az alapismeretek dokumentációját, gyakorlati alkalmazását a hatóság folyamatosan
ellenőrzi, ezért a régi dolgozóknak 3 évenként javasolt elvégezni az élelmiszerhigiéniai minimum tanfolyamot. A három évenkénti gyakoriság oka:
 a konyhatechnológia fejlődése
 a jogszabályi változások követése
 a rendeleti előírások gyakorlati alkalmazása
 a meglévő alapvető ismeretek felszínen tartása
Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kidolgozott és engedélyeztetett
egy élelmiszer-higiéniai alapismeretekre specializált távoktatási programot.
A távoktatás lényege saját környezetben, saját ütemezésben történő ismeretszerzés,
konzultációs lehetősséggel.
További előnyei:

olcsó (+ ÁFA mentes)

a dolgozó nem esik ki a munkából

nincs utazási költség

bárhonnét elérhető

nem kell tanulócsoportra várni
A melléklet jelentkezési lap visszaküldésével (e-mail, vagy postai úton) várjuk
mindazok jelentkezését akik, ezt az oktatási formát elfogadják és igénybe kívánják
venni.

Az alábbiak oktatási formákat kínáljuk:
I. Oktatócsomag dolgozóknak: ára 16.000 Ft / fő
 Postai úton biztosítjuk
multimédia DVD (írott tananyag elektronikus
tananyag képes megjelenítése, gyakorló feladatok)
meghatározott napon konzultációs lehetőség
 Vizsga:
e-mailen küldött vizsga feladatlapok
e-malen visszaküldött megoldások
értékelés szükség esetén ismétlés,
igazolások (dokumentációk) postázása

formában,

* Külön kérésre (akiknek nehézséget okoz a képernyőről való olvasás) + 1000 Ft / db-ért a tananyagot
nyomtatott formában is megküldjük.

II. Oktatócsomag munkáltatóknak: ára 58.000 Ft
 Postai úton biztosítjuk
- Multimédia DVD
 nyomtatható verziójú írott tananyag elektronikus
formában,
 konyha kialakítása (videó film)
 élelmiszerbiztonság (.pps bemutató)
 minőség-biztosítási ismeretek HACCP (.pps
bemutató)
 környezte és munkavédelmi ismeretek (.pps
bemutató)
- Felhasználási útmutató, oktatási tanácsok
- Vizsgafeladat minták
- Oktatást dokumentáló iratminták
Tananyag frissítése évente (ha szükséges) a vételár 10%-ért.

Részletes információ:
www.egved.hu

egved@t-online.hu

EG-VÉD Bt. 7100 Szekszárd, Pollack M. u. 67.
74/510-864

