Benvolgudes i benvolguts
Ens posem en contacte amb vosaltres com a responsables de formació d’organitzacions de salut, en relació a la instrucció
del Servei Català de la Salut, de 14 de març de 2020, per la qual s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut
pública. Dins la resolució, i respecte a la modalitat de teletreball, en l’apartat 1.2 de Drets i Deures, s’informa que:
“El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té el deure de conèixer amb anterioritat a l’inici del teletreball,
les recomanacions en matèria de ciberseguretat i protecció de dades i de prevenció de riscos laborals”.
Per aquest motiu des d’UCF, i amb col·laboració de diferents entitats a qui volem especialment donar les gràcies, hem
volgut crear un petit contingut formatiu d’accés lliure i gratuït que pugui ajudar a tots els professionals del sector que
facin ús del teletreball.
El contingut està disponible de manera grauïta a:
https://ucf.snackson.com/challenge/register@JJJJJyTj99yj
En aquesta url accedireu a la següent web:

Des d’ella accedireu
a la fitxa del curs:

Sota de la fitxa trobareu un petit
formulari.
Haureu d’incorporar:
• nom,
• cognoms,
• mail (personal o professional),
• com a codi de la companyia la
referència UCFCOV19
• introduir una contrasenya
Un cop fet, rebreu un correu
electrònic com el que trobeu a
continuació.

El mail és com aquest:

El mail s’ha de rebre de
l’adreça de correu de
l’aplicació Snackson.
Potser ho tens a spam,
comprova si no ho has
rebut a la safata
d’entrada.
Sino contacta’ns a…
hello@snackson.com.

Si prefereixes fer el curs online des de la plataforma, fes click al web, introdueix el teu nom d’usuari i password i
accediràs als cursos actius disponibles i des d’aqui, podràs accedir directament al curs:

Si tens cap problema o dubte, si us plau contacta amb nosaltres: hello@snackson.com o info@ucf.cat i mirem de
resoldre-ho. Moltes gràcies !
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