Pořádání odborných kurzů a konferencí

IČO: 282 79 271
Mobil: +420 777 254 743
info@agentura-slavickova.cz

V tomto dokumentu naleznete podrobné informace k seminářům

Měření znečištění venkovního ovzduší ve Státní síti emisního
monitoringu (str. 2),

Kontrola sterilizátorů, účinná dezinfekce a sterilizace v praxi (str. 3).

Pořádání odborných kurzů a konferencí

IČO: 282 79 271
Mobil: +420 777 254 743
info@agentura-slavickova.cz

V úterý 22. září 2020 pořádáme na ČZU v Praze-Suchdole seminář:

Měření znečištění venkovního ovzduší
ve Státní síti imisního monitoringu

Přednášející:

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ

Časový rozvrh: 10,00 – 14,00 hod. (prezence od 9,30 hod.)

Určeno pro:
zkušební laboratoře (zdravotní ústavy a další laboratoře zabývající se touto problematikou),
státní správa - odbory životního prostředí, KHS
Program:
Seznámení s problematikou znečištění venkovního ovzduší, zákon o ovzduší, legislativa
Automatický a speciální imisní monitoring
Metrologická návaznost, kvalita naměřených dat
Referenční měření, ekvivalentní měření
Prezentace a zpracování naměřených dat
Místo konání: budova Knihovny (dříve Studijního a informačního centra - SIC) ČZU PrahaSuchdol, I. patro, místnost č. 259 - www.lib.czu.cz
(stanice metra Dejvická, přestup na autobus č. 107 nebo 147, výstup Zemědělská univerzita)
Přihlásit se můžete na našich webových stránkách www.agentura-slavickova.cz.
Účastnický poplatek (cena zahrnuje i studijní materiály a občerstvení):
1.750,-- Kč převodem na účet č. 2600346311/2010, VS 220920 a v poznámce uveďte název
zaměstnavatele
1.950,-- Kč na místě. Nejsme plátci DPH.
Na závěr vzdělávací akce obdržíte potvrzení o účasti.
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V úterý 22. září 2020 pořádáme na ČZU v Praze-Suchdole vzdělávací akci:

Kontrola sterilizátorů, účinná dezinfekce a sterilizace v praxi
Přednášející:

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Státní zdravotní ústav v Praze

Časový rozvrh:

14,30 – 18.00 hod. (prezence od 14,00 hod.)

Určeno pro: zkušební laboratoře, státní správu, výrobce kosmetiky, stomatologická
pracoviště aj.
Program:
1. Přehled sterilizační techniky
2. Předsterilizační příprava
3. Kontrola sterilizačního procesu pomocí fyzikálních, nebiologických a biologických
systémů
4. Dezinfekce preventivní a ohnisková
5. Dezinfekční přípravky a postupy, aplikační metody, kontrola účinnosti
6. Mechanická očista
7. Literatura a předpisy
8. Diskuze
Místo konání: budova Knihovny (dříve Studijního a informačního centra - SIC) ČZU PrahaSuchdol, I. patro, místnost č. 259 - www.lib.czu.cz
(stanice metra Dejvická, přestup na autobus č. 107 nebo 147, výstup Zemědělská univerzita)
Přihlásit se můžete na našich webových stránkách www.agentura-slavickova.cz.
Účastnický poplatek (cena zahrnuje i studijní materiály a občerstvení):
1.750,-- Kč převodem na účet č. 2600346311/2010, VS 22092020 a v poznámce uveďte
název zaměstnavatele
1.950,-- Kč na místě. Nejsme plátci DPH.
Na závěr vzdělávací akce obdržíte potvrzení o účasti.
Potřebujete-li více informací, je možné se na nás obrátit elektronicky na adrese:
info@agentura-slavickova.cz nebo telefonicky na čísle 777 254 743.

