
 

 

 

Járványügyi támogatás az élet minden területén 

 

legyen szó közösségek, cégek, oktatási, kulturális, egészségügyi, önkormányzati intézmények, ügyfélszolgálatok, 

sportegyesületek és létesítmények, turisztikai egységek, szállodák, nagyobb rendezvények higiénés felkészítéséről, 

ellenőrzéséről, kiszámítható, biztonságosabb működésének segítéséről  

      

ehhez kínálunk megoldást és segítséget! 
 

A piacon egyedüliként, magasan képzett, járványügyben, népegészségügyben jártas, sok éves tapasztalattal rendelkező 

szakorvosi és logisztikai csapattal, korábban és máshol nem elérhető szolgáltatásainkkal biztosítjuk  

intézmények, vállalkozások teljeskörű járványügyi támogatását, higiénés ellenőrzését és 

felkészítését, infekció kontrollját, munkatársaik folyamatos képzését. 

 

Szolgáltatásaink: 

 

1. Közösségi higiénikus képzés  

 
Minden nagyobb közösségnél (pl. iskolák, szociális intézmények, ügyfélszolgálatok, szállodák, cégek stb.) kiemelt 

fontosságú, hogy legyen néhány korszerű higiénés, járványügyi képzésben részesült munkavállaló, aki a gyakorlatban 

is képes az adott szervezeten belül a higiénés előírások, eljárások, saját protokollok kialakítására, biztosítására, 

ellenőrzésére, valamint a többi munkavállaló oktatására, támogatva ezáltal a közösség biztonságos működését. 

 

2. Infekciókontroll képzés 

 
Az egészségügyi dolgozók kötelező infekció kontroll képzését és annak tematikáját a 1997. évi CLIV. törvény és a 20/2009 

(VI.18.) EüM rendelet írja elő. A képzés kötelező évente legalább egy alkalommal, valamint új munkavállalónak a 

munkavégzés megkezdése előtt és az intézményi rendkívüli esetekben soron kívül. 

 

Képzéseink a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia fejlesztésre 

irányulók, a felnőttképzés hatálya alá tartoznak, digitális tananyag formájában informatikai hálózaton (internet) keresztül 

zárt rendszerben, távoktatási képzésmenedzsmenttel, távoktatás formájában történnek. 
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3. Járványügyi tanácsadás 

 
Tanácsadásunk keretében átvilágítjuk, felkészítjük cégét, intézményét, áttekintjük, szükség szerint elkészítjük vonatkozó 

dokumentumait, eljárásrendjeit, biológiai kockázatfelméréseit, helyszíni higiénés bejárás, felmérés után javaslatokat teszünk 

a szükséges korrekciókra. 

 

4. Járványügyi támogatás 

 
Támogatásunk keretében az elkészített dokumentum- és eljárásrend bevezetésében segédkezünk, higiénés tanácsadással, 

felügyelettel és oktatásokkal, konzultációs készenléttel biztosítjuk folyamatos higiénés felkészültségüket, szakértőinkkel 

koordináljuk és szervezzük, költséghatékony, protokollokon alapuló járványügyi szűréseiket, eszköz- és anyagbeszerzéseiket. 

 

5. Járványügyi tanúsítás 

 
Független szakértőink által kiadott tanúsítvány az Epidemiological Certificate for Safe Workplace (NGM-ECS-2020 

Tanúsítvány) és auditálásai igazolják, hogy intézménye, cége minden szükséges lépést megtett és folyamatosan megtesz 

bármely járványhelyzetben a biztonságosabb működés kialakítására, egy esetleges veszélyhelyzet kezelésére, elhárítására.  

 


