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példányban
a Kockázatértékelés az élelmiszeriparban
c. kiadványt.
A csomag tartalma:
 Kockázatértékelő szoftver élelmiszeripari vállalkozások részére
 Elektronikus szakkönyv a kockázatértékelésről
 Tanácsadói szolgáltatás
A csomag bevezető ára:
31.125 Ft helyett 20% kedvezménnyel: 24 900 Ft + áfa
Általános Szerződési Feltételek

Ízelítő a tartalomból
1. Az egyes speciális élelmiszeripari gépekre vonatkozó
kockázatértékelés
 Szalagfűrészek. Körfűrészgépek
 Szeletelőgépek. Húsdarálók
 Bolygatóműves keverők. Tésztaáru-készítő gépek
 Köztes kelesztők. Dagasztógépek
 Tésztanyújtó gépek. Formázók
 Szárítók és hűtők. Forgóállványos sütők
 Tésztaáru-készítő gépek
2. Az élelmiszeripari vállalkozások egyéb, általános
kockázatai
 Menekülési utak és vészkijáratok
 Ablakok és tetőablakok. Ajtók és kapuk
 Mozgólépcsők és mozgójárdák. Pihenőhelyek
 Zajexpozíció. Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményei és megfelelőségük tanúsítása
 Azbeszttel kapcsolatos kockázatok
 A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelmények
 Foglalkozási eredetű megbetegedések és fokozott
expozíciós esetek
 Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok
 Környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
 A zajkibocsátási határértékek megállapítása, a zaj és
rezgéskibocsátás ellenőrzése
 Munkahelyi megvilágítás
 Grafikai jelképek. Biztonsági színek és biztonsági jelek
 A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzések
 Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
orvosi vizsgálatok és véleményezések
3. A koronavírus-járvány kapcsán felmerülő különleges
kockázatértékelési szempontok
 Munkahelyek felkészítése a koronavírusbetegségre (COVID-19)
 A fertőzés terjedésének megakadályozása
 Útmutató az arcmaszkokhoz
 Teendők COVID-19 veszély esetén
 Mi a teendő, ha a munkahelyen egy munkavállaló vagy
vásárló rosszul van, és felmerül COVID-19 fertőzés
lehetősége
 Mi a teendő, ha a COVID-19 gyanús személy korábban a
munkahelyen tartózkodott
 Amikor a munkahelyen COVID-19 megerősített esete
fordult elő

A kiadványt a www.forum-media.hu oldalon regisztrált felhasználói fiókján
keresztül éri el. A fizetés módja: banki átutalás. A Kiadó fenntartja
magának a jogot, hogy a kiadvány frissítését, bővítését automatikusan
számlázza és küldje a megrendelő részére. Megrendelésével elfogadja a
Fórum Média Kiadó Általános Szerződési Feltételeit, melyet a
https://www.forum-media.hu/aszf oldalon talál. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.
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