CURS BÀSIC
DE PRL (50H)

EN ENTITATS SANITÀRIES, SOCIOSANITÀRIES I SOCIALS

La Llei estableix que tots els professionals d'organitzacions de
salut i social, han de fer obligatòriament una formació en matèria
de prevenció de riscos laborals, tant a nivell bàsic, com dels
riscos específics associats a la seva funció.
Aquesta formació massa sovint es visualitza com una eina
normativa, i de poca utilitat i valor. Per això...
Com podem afavorir una cultura de seguretat a la organització?
Quines estratègies ens permeten conscienciar més als
professionals?
Com comprometem als comandaments en matèria de prevenció?
Coneixem les millors pràctiques per a reduir els diferents riscos?

Com podem extendre el coneixement i l'aprenentatge en PRL?

PER A PROFESSIONALS D’ORGANITZACIONS DEL SECTOR
SALUT I SOCIAL

CURS ONLINE DE 50H. INICI: 26.01.2022
100% SUBVENCIONAT PEL PROGRAMA MIXT D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ DEL
CONSORCI PER LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.

PER UN ENTORN SEGUR.

CURS DE PLATAFORMES VIRTUALS

Objectiu general

Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb responsabilitats en la prevenció de riscos laborals
en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals i la promoció de conductes més segures i
saludables.
Objectius específics

Proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a que les persones implicades directament
en la prevenció de riscos en el treball, ja sigui des d’àrees administratives, assistencials o tècniques:
Puguin assumir el rol que els hi pertoca
Estiguin capacitats per col·laborar amb els especialistes en prevenció
Adoptin una actitud positiva davant dels problemes, individuals o col·lectius que es presentin en
els respectius centres sanitaris.
Temari

1. Introducció a la prevenció
1.1 Gestió de la prevenció
2. Higiene industrial
2.1
2.2
2.3
2.4

Agents químics
Agents físics
Agents biològics
Residus sanitaris i gestió ambiental

3. Seguretat
3.1 Seguretat i salut en el lloc de treball
3.2 Plans d’autoprotecció
4. Ergonomia i psicosociologia aplicada
4.1 Ergonomia
4.2 Psicosociologia aplicada
5. Medicina del treball
5.1 Activitats sanitàries del servei de prevenció

DURADA: 50 HORES
CURS ONLINE AMB TUTORIA
INICI: 26.01.2022
CURS 100% SUBVENCIONAT
PLACES LIMITADES

PER A MÉS INFORMACIÓ:
FORMACIO.SUBVENCIONADA@UCF.CAT

Inscriu-te!

UCF és una iniciativa conjunta de:

