Cienījamais Dalībniek/-ce!
Viens no vadošajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Baltijā – SIA Ragn-Sells piedāvā
šādus apmācību seminārus 2018. gadā par potenciāli infekciozu atkritumu (VAA) apsaimniekošanas
prasībām:

2. februārī
2. martā
13. aprīlī
1. jūnijā
16.februārī
6. aprīlī
4. maijā

Veterinārmedicīnā
strādājošajiem speciālistiem
Zobārstiem, higiēnistiem un
zobārstniecības iestāžu
darbiniekiem

5. janvārī
24. martā
27. aprīlī
19. maijā
15. jūnijā

Ārstniecības iestāžu
darbiniekiem, ģimenes
ārstiem un mājas aprūpes
speciālistiem

23.
februārī

Mājas aprūpes
speciālistiem

Ragn-Sells SIA organizētajos apmācību semināros dalībniekiem ir iespēja:
Redzēt atkritumu pārstrādes procesu klātienē un TEMPICO ROTOCLAVE darbību;
Uzzināt kā ikdienā strādāt atbilstoši likumdošanas prasībām;
Iegūt atbildes par Jums interesējošiem jautājumiem no mūsu pieredzējušās speciālistes Sandras
Eglītes;
Piedalīties diskusijās ar citu ārstniecības iestāžu pārstāvjiem par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu,
kāda ir izveidota viņu pārstāvētajās iestādēs;
Aktualizēt problēmu par rīcību ar VAA, kas radušies mājas aprūpes apstākļos;
Iepazīt atkritumu savākšanai paredzēto taru, kuras izmantošanai ir noteiktas stingras prasības no
dažādu kontrolējošo institūciju puses.
Jaunajiem klientiem noslēgt sadarbības līgumu uz īpašiem nosacījumiem.
Par semināru norisi:
Sandra Eglīte (ārste infekcioniste, vides zinātņu maģistre ) 1995.gadā aktualizēja problēmu, ka nav
legāla veida kā utilizēt VAA, piedalījās “Medicīnas atkritumu apsaimniekošanas likuma” izveidošanā
un uzsāka aktīvu medicīnas darbinieku apmācību (Nr.TIP2017/513) par piesardzības pasākumiem
darbā ar potenciāli infekcioziem atkritumiem.
S. Eglīte ir izstrādājusi apmācību programmu, kurā tiek apskatīti vairāki ar potenciāli infekciozu
atkritumu apsaimniekošanu saistīti jautājumi:
o to īpašībām, apsaimniekošanas veidiem
o bīstamību
o ierosinātāju transmisiju
o pirmo palīdzību nelaimes gadījumā
Rūta Bendere, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja
Māra Viduža, Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja

Par šo programmu tiek piešķirti 6 kredītpunkti.
Maksa par par 6 kredītstundām ir 15EUR.
Apmācības notiek Ulbrokas ielā 42A, Rīga
Apmācību ilgums no 10.00-16.00, kafijas pauze ir iekļauta cenā.

Atcerieties, ka labs darbinieks ir zinošs speciālists!

Lai pieteiktos semināram aizpildiet pieteikuma anketu šeit (izvēloties
sadaļu “Uzņēmumiem” -> Pieteikties semināram “Par potenciāli infekciozu atkritumu
(VAA) apsaimniekošanas prasībām”)

Sīkāka informācija:
pa tālruni 26345792 (Jolanta)
vai rakstot uz e-pastu: jolanta.krumina@ragnsells.com

