Szanowni Państwo,
Polski Komitet Normalizacyjny, który jest członkiem CEN (Europejski Instytut Standaryzacji) wydał
akredytację Polskiej Federacji Pest Control do certyfikowania firm na zgodność z wymaganiami normy PN-EN
16636:2015:03 usługi ochrony przed szkodnikami – wymagania i kompetencje. Norma ta jest Polską Normą
do stosowania przez firmy świadczące usługi dezynsekcji i deratyzacji w całej Unii Europejskiej.
Polska branża usług ochrony przed szkodnikami staje przed szansą wejścia do elitarnego grona europejskich
firm posiadających licencje na wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji. Certyfikacja normy jest
dobrowolna, jednak jej wdrożenie pozwoli firmie wyróżnić się spośród pozostałych usługodawców oraz
otworzy drogę do nowych kontraktów.
Zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane przez Biuro Promocji Jakości pt. : „Certyfikacja Usług
Ochrony Przed Szkodnikami na podstawie normy PN-EN 16636:2015:03” , które odbędzie się w dniach 2829 stycznia w Warszawie ul. Resorowa 10 ( Wilanów ).
PROGRAM SZKOLENIA


Kryteria Certyfikacji Usług Ochrony Przed Szkodnikami na podstawie normy PN-EN 16636:2015:03



Standard TESCO w produkcji żywności. Kalibracja standardu w zakresie ochrony przed szkodnikami i
proponowane zamiany.



Standard BRC 7 - ochrona przed szkodnikami, obowiązująca od lipca 2015 r.



Standard IFS –plany włączenia normy PN-EN 16636:2015:03 do Standardu IFS.



Integrowane metody ochrony przed szkodnikami (Integrated Pest Management, IPM).



Różnorodność biologicznej podczas zwalczania szkodników.



Toksyczność preparatów. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów
biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników.



Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.



Analiza ryzyka, przyczyny źródłowe (root cause analyses, RCA) , występowanie szkodników w
obiektach.



Food Defence ( Obrona żywności przed celowym skażeniem )

W trakcie szkolenia dowiesz się :
Jakie są kryteria certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami?
Czy Twoja firma jest gotowa na audyt certyfikujący?
Czy określenie „usługa ochrony przed szkodnikami zgodna z HACCP” jest prawidłowe?
• BPJ organizuje wiodące konferencje i seminaria tematyczne z udziałem największych autorytetów branży
żywnościowej. Są one forum porozumienia między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi
bezpieczeństwem żywności. Motto działań BPJ brzmi: „Integrujemy branżę żywnościową”.
• „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” kwartalnik wydawany przez BPJ to niekwestionowany lider na
rynku wydawniczym. Stanowi on platformę porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo żywności, czytany przez przedstawicieli przemysłu spożywczego, inspektorów urzędowej
kontroli żywności i środowisko naukowe.

