Zapraszamy na szkolenie pt.:
„Kontrola i monitorowanie wody w kierunku zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella
- aspekty praktyczne w świetle wymagań polskich regulacji prawnych i wytycznych europejskich”
termin: Warszawa 16 maj 2019 r.

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę BioMaxima S.A. Centrum
Mikrobiologii
Program szkolenia:
• Kontrola i monitorowanie występowania pałeczek Legionella w wodzie- postępowanie według wymagań
rozporządzeń Ministra Zdrowia
• Zanieczyszczenie wody wykorzystywanej do innych celów bakteriami z rodzaj u Legionella - wytyczne
europejskie
• Problematyka pobierania próbek wody i wymazów w kierunku pałeczek Legionella

• Kierunki zmian dyrektywy Rady 98/83/W E w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, w świetle zaleceń WHO w obszarze działań prewencyjnych , kontroli zanieczyszczenia wody
przeznaczonej do spożycia bakteriami Legionella
Wykładowca :
Renata Matuszewska – dr nauk medycznych, mikrobiolog, auditor techniczny w obszar ze badań mikrobiologicznych
wody; zajmuje się problematyką związaną z izolacją i oznaczaniem bakterii wskaźnikowych i chorobotwórczych
występujących w środowisku wodnym, tematyką zapewnienia jakości badań laboratoryjnych oraz szkoleniem kadr stacji
sanitarno-epidemiologicznych i inspektoratów ochrony środowiska; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych
i popularyzatorskich
Termin i miejsce szkolenia: 16 maj 2019 w hotelu Novotel Warszawa Lotnisko ul. 1 Sierpnia 1 (róg
Żwirki Wigury i 1 Sierpnia), 02-134 w Warszawie
Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – także w wersji elektronicznej
(po szkoleniu - drogą mailową).
Koszt uczestnictwa: Koszt uczestnictwa wynosi 690,00zł netto i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe,
zaświadczenia uczestnictwa, a także obiad i przerwy kawowe.
Zgłoszenia wysłane do dnia 26 kwietnia 2019r. zostaną premiowane 10% zniżką.
Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie
uczestnictwa w szkoleniu oraz informacje nt. sposobu płatności prześlemy do dnia 9 maja 2019 r

Serdecznie zapraszamy
Dział Handlowy Centrum Mikrobiologii

*jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim
oświadczeniem to wówczas zastosowane zostanie zwolnienie z podatku VAT

