JORNADA GRATUÏTA PER A AGREMIATS

El Gremi de Restauració de Barcelona et convida a la seva seu a participar en aquesta
jornada informativa sobre un tema d’actualitat i transcendència:

Què hem de fer en cas de toxiinfecció alimentària?
Les toxiinfeccions alimentàries constitueixen un important problema de salut, i la
investigació dels brots que ocasionen és un aspecte fonamental de la vigilància
epidemiològica d’aquest problema.
D’una banda, serveix per a la prevenció de la malaltia i permet aplicar mesures de control
per evitar altres casos, inclosa la identificació ràpida dels aliments contaminats i la seva
retirada de la cadena comercial, així com també la correcció dels errors en les pràctiques
de manipulació, tant en els serveis de restauració col·lectiva com a les llars. D’altra banda,
proporciona informació sobre l’agent etiològic, els aliments vehiculadors i els errors en la
manipulació dels aliments.
Aquesta informació té una importància rellevant per als programes de control alimentari a
la indústria i als establiments de restauració col·lectiva, tant a l’hora de dissenyar-los com
d’avaluar-los.

Objectiu de la jornada per al sector de la restauració:
Donar-vos les pautes necessàries per tal de detectar possibles denúncies falses, i millorar
la prevenció i control de possibles brots.

Adreçada a: Responsables local, caps de sala.

Opció matí:
Dia 14/03/2019
Horari matí: 10.00 a 11.30h

Opció tarda:
Dia 14/03/2019
Horari tarda: 16.00 a 17.30h
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Per inscriure't a l'acte, envia un correu a formacio@gremirestauracio.com amb les
següents dades:
Nom de l’agremiat:
Horari:
Nom i cognoms dels assistents:
Persona de contacte:

Molt aviat us enviarem la confirmació d’assistència a l’acte.

Aprofitem per informar-vos que el Gremi de Restauració de Barcelona està treballant amb
una nova proposta formativa que englobi les últimes tendències del sector i us ajudi a
millorar la gestió dels vostres establiments.
Si necessiteu més informació sobre la jornada o teniu qualsevol proposta de formació
especialitzada en restauració, poseu-vos en contacte amb el departament de formació del
Gremi.

Us hi esperem a tots!
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