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Gıda Sektöründe Çalışanlarının İş Sağlığı, Güvenliği
ve Gıda Güvenliği Alanlarında Yetkinliklerinin
Artırılması

İÇERIK
Gıda sektöründe yaşanan kirlilik, duman, ısı, gürültü, zehirlenme ve bilgi
eksikliğinden kaynaklı kazaların çoğu eğitimlerle önlenebilmektedir. Gıda
sektöründe çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve gıda güvenliği alanlarında
eğitimi hem şirketler hem de tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. İş
sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve gıda zehirlenmelerini önlemek için
bilgilendirmeler, talimatlar, eğitimler ve denetimler yapılması gerekmektedirr.

İş kazası ve meslek hastalıklarının daha aza indirgenmesi, temiz ve güvenli
işyerleri ile çevre dostu uygulamalar için şirketlerin bu konuda güncel
bilgilere ve bu bilgileri personellerine aktarmak için de gerekli yöntemlere
erişimi olması gerekmektedir. Pratik ve ilgi çekici bir müfredat ile Avrupa
düzeyindeki söz konusu alanlardaki tüm paydaşların yetkinliklerinin
artırılması bu projenin ana hedefidir.

KONULAR
•
•
•
•
•

Gıda üretiminde tehlike ve riskler
Gıda üretim uygulamaları ve Kritik Kontrol Noktaları Risk Analizi HACCP
İş sağlığı ve güvenliği
Personel hijyeni ve sağlık problemleri
İş kazaları ve meslek hastalıkları

HEDEFLER
Projenin nihai hedefi iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında
eğitim materyalleri oluşturmaktır.
Sonuçlar
• İş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında temel eğitim modülleri
içeren el kitabı
• Animasyonlu videolar içeren e-öğrenme platformu

INFO
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uygulamaların değişimi
Eylem türü Mesleki eğitim ve öğretim
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Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece
yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin
kullanımından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
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