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Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
potravinárskeho odvetvia v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín

KONTEXT
Mnohým nedostatkom alebo otravám v potravinárskom priemysle, ktoré sú
spôsobené kontmaináciou, dymom, hlukom, teplom je možné predchádzať
odbornými školeniami. Potreba odbornej prípravy personálu má veľký
význam pre potravinárske spoločnosti aj pre spotrebiteľa. Na zabezpečenie
zdravia a bezpečnosti pri práci a prevencie ochorení z potravín by sa mali
poskytovať informácie, inštrukcie a zabezpečovať školenia.
Potravinársky podnik by mal informovať zamestnancov o možnostiach
eliminácie pracovných úrazov, ochorení a zabezpečenia čistého a
bezpečného pracovného prostredia. Zvyšovanie kompetencií všetkých
zainteresovaných strán v uvedených oblastiach by sa malo vykonávať na
európskej úrovni pomocou jednoduchého, praktického a zaujímavého
študijného programu, ktorý je hlavným cieľom projektu.

PROBLÉMY
•
•
•
•
•

Nebezpečenstvá a riziká spojené s výrobou potravín
Postupy výroby potravín a HACCP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Hygienické a zdravotné problémy zamestnancov
Pracovné úrazy a choroby z povolania

CIELE
Konečným cieľom projektu sú školiace materiály v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín.
Výsledok
• Príručka so základnými školiacimi modulmi
• E-learningová platforma s animovanými videami
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