CERTIFICAT OFICIAL DE LA LEGIONEL.LA
MANTENIMENT HIGIENICOSANITARI: INSTAL·LACIONS DE RISC DAVANT LA
LEGIONEL·LA
DIRIGIT A:
Professionals (enginyers, arquitectes, instal·ladors, personal de manteniment d’equips,...) i empreses
dedicats al manteniment, tractament i desinfecció d’instal·lacions de risc ubicades en els següents
establiments: hotels, indústries, altres instal·lacions turístiques, poliesportius, piscines, institucions
assistencials,...

OBJECTIUS DEL CURS
Instruir als participants en el maneig d’eines per al manteniment higienicosanitari.
Formar als participants en la utilització segura de productes específics del manteniment higienicosanitari.
Facilitar als participants el coneixement de la legislació aplicable en el manteniment higienicosanitari
d’instal·lacions de risc davant la legionel·la.
Informar i formar als participants en la prevenció dels riscos laborals associats a les operacions de
manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc.

CONTINGUT DEL CURS
•

Importància sanitària de la legionel·losi........................................................ 3 hores
 Descripció de la malaltia. Biologia i ecologia de l’agent causal. Instal·lacions de risc
 Sistemes de vigilància epidemiològica

•

Àmbit legislatiu.........................................................................................
3 hores
 Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en la prestació de
serveis per a la prevenció de la legionel·losi
 Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel·losi, les substàncies i
preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions
tèrmiques

•

Criteris generals de neteja i desinfecció....................................................3 hores
 Desinfecció. Bones pràctiques de neteja i desinfecció
 Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzats…
 Registre de productes. Desinfectants autoritzats
 Altres tipus de desinfecció física i fisicoquímica

•

Salut Pública I Salut Laboral........................................................................ 2 hores
 Marc normatiu
 Riscos i danys derivats de l’ús de productes químics
 Mesures preventives

•

Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació RD 865/2003...........4 hores
 Disseny, funcionament i models
 Programa de manteniment i tractament
 Presa de mostres
 Controls analítics

•

Identificació de Punts Crítics. Elaboració de programes de control..........2 hores
 Identificació de punts crítics de les instal·lacions de risc més importants

•

Pràctiques................................................................................................
 Visites a instal·lacions
 Presa de mostres i mesuraments “in situ”
 Interpretació de l’etiqueta de productes químics
 Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions
 Emplenament de fulls de registre de manteniment

7 hores

•

Avaluació.................................................................................................

1 hora

CAPACITACIÓ DEL CURS
Aquest curs capacitarà els participants per a l’exercici de les funcions i les tasques pròpies del manteniment
higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la.
Es lliurarà el corresponent certificat als alumnes que superin la prova d’avaluació. Per poder accedir a la
prova d’avaluació s’ha de tenir el 100% d’assistència a classe.

DATA INICI: 28/11/2017
DATA FI: 14/12/2017
DURADA:: 25 hores
HORARI: Dilluns i dimecres, de 15.00 a 20.00 hores
PREU:
325 Euros + IVA ( 100% bonificables sempre i quan l’ empresa tingui crèdit suficient aquest 2017). Recordeu
que l’ Iva no és bonificable ja que té la seva pròpia liquidació.

