Zapraszamy na szkolenie pt.:

METODY I TECHNIKI POBIERANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI ORAZ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH
Z OBSZARU PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Warszawa 12 październik 2017 godz. 10.00-16.00

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę BioMaxima S.A.
Centrum Mikrobiologii BIOCORP.
Niniejsze szkolenie skierowane jest do :
- szerokiej rzeszy pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, próbki środowiskowe, wodę,
pasze i inne pokrewne np., kosmetyki
- do pracowników upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością,
w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza , wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych
- kierowników technicznych, jako pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych
i obejmować będzie swoim zakresem następujące tematy:
1) pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z wytycznymi normy PN-IS0 18593:
- z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem: metoda wymazów i odcisków
- próbek powietrza
- wymazów i wycinków z tusz
2) zasady pobierania reprezentatywnych próbek żywności
3) przygotowywanie próbek analitycznych wg arkuszy normy PN-EN ISO 6887
4) podawania wyników końcowych z badań ilościowych i jakościowych z uwzględnieniem najnowszych wytycznych
normy PN-EN ISO 7218
5) wyliczania niepewności pomiaru wg dokumentu w metodach ilościowych wg PKN-ISO/TS 19036:2011
6) wymogi obszaru regulowanego prawnie
7) omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania badań i pobierania próbek
Wykładowca:
Tamara Kostrzewa Specjalistka -praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, próbek środowiskowych,
wody, pasz. Doświadczenie w analityce 25 lat. Praca w inspekcji weterynaryjnej – w laboratorium. Kierownik
techniczny i kierownik ds. jakości. Doświadczenie audytorskie.
Termin i miejsce szkolenia:
12 październik 2017 godz. 1000- 1600 Warszawa - dokładne adres zostanie podany w terminie późniejszym
Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – także w wersji elektronicznej (po szkoleniu - drogą mailową)

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa wynosi 630,00 zł netto i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, a
także obiad i przerwy kawowe .
Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 25 września 2017r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz informacje nt. sposobu płatności prześlemy do dnia 30 września 2017 r

Serdecznie zapraszamy
Dział Handlowy Centrum Mikrobiologii BIOCORP
*jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim oświadczeniem to wówczas stosowana będzie
zwolniona stawka VAT

