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Obawiasz się zakażeń związanych z koronawirusem?
Nie masz pewności jak prawidłowo się zabezpieczyć i jakie zachować
środki ostrożności w pracy i w swoim środowisku?
A może dezorientują Cię sprzeczne informacje podawane w mediach?
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Dowiesz się jak prawidłowo przygotować swoje stanowisko pracy, 
aby zachować bezpieczeństwo.
Jak bezpiecznie kontaktować się z Klientami i współpracownikami.
Jak prawidłowo umyć ręce oraz stosować inne środki higieny.
Jakie są objawy koronawirusa - kiedy należy zostać w domu, 
a kiedy prosić o pomoc personel medyczny.

KORONAWIRUS
– JAK SAMODZIELNIE

ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIOM
EPIDEMIOLOGICZNYM
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1. Koronawirus - co to jest i jak funkcjonuje?
2. Historia koronawirusa
3. Statystyki 
      3.1. Statystyka i błąd statystyczny
      3.2. Koronawirus w liczbach
      3.3. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości
      3.5. Koronawirus a grypa?       
      3.6. Mity i fakty
4. Droga zakażenia  
     4.1. Obrazowe przedstawienie migracji patogenów podczas kaszlu/kichania 
     4.2. Jak kichać i kasłać, aby nie stanowić zagrożenia dla najbliższych?
5. Objawy  
     5.1. Postępowanie   
          5.1.1. Kiedy zostać w domu? Kiedy poprosić o pomoc personel medyczny?  
     5.2. Prewencja   
          5.2.1. Maseczka - czy w 100% chroni nas przed zakażeniem?     
          5.2.2. Jak przygotować stanowisko pracy, aby być bezpiecznym?    
          5.2.3. Kontakt ze współpracownikami i Klientami - jak robić to bezpiecznie?   
          5.2.4. Komunikacja publiczna - jak podróżować bezpiecznie?
          5.2.5. Karetki transportowe - czyli jak dostać się na oddział zakaźny?   
          5.2.6. Kwarantanna domowa - co to jest i jak działa?
6. Technika chirurgicznego mycia rąk
     6.1. Praktyka i kontrola pod światłem lampy UV  
     6.2. Porównanie technik mycia rąk
7. Powikłania  
     7.1. Postępowanie w SARS
8. Podsumowanie
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Podane ceny są cenami netto, w przypadku większej liczby uczestników 
lub trenerów ceny ustalamy indywidualnie.

Szkolenie realizowane jest przez profesjonalnych instruktorów,
którzy są ratownikami medycznymi, stosującymi omawiane

zagadnienia w codziennej praktyce zawodowej.
Całość prowadzona jest w przystępny sposób, z wykorzystaniem
bezkontaktowych ćwiczeń praktycznych i z użyciem zrozumiałego

języka (bez skomplikowanych terminów medycznych).

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce szkolenia         - w siedzibie zamawiającego lub w innym 
                                          wskazanym przez niego miejscu
Termin szkolenia          - do uzgodnienia z zamawiającym
Liczba uczestników      - maksymalnie 12 osób
Czas trwania szkolenia - 3,5 godziny

 
 

Cena szkolenia - 2 250 zł netto (+23% VAT)
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