
 

 

Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Paostwowego 
Zakładu Higieny serdecznie zaprasza na szkolenie:  

Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach kosmetycznych, 
fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej – aktualne teoretyczne i praktyczne 
zagadnienia z zakresu sterylizacji i dezynfekcji   

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w zakładach 
kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i gabinetach odnowy biologicznej. Uczestnikom 
zostaną zaprezentowane prawidłowe zasady wykonywania procesów dezynfekcji i sterylizacji w pracy 
zawodowej. 

ZAKRES SZKOLENIA: 

 zagrożenia biologiczne związane z prowadzeniem działalności w zakładach kosmetycznych, 
fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej. Etiologia zakażeo i sposoby zapobiegania 

 małe sterylizatory, opakowania sterylizacyjne 

 przebieg i dokumentacja procesu sterylizacji 

 kontrola procesu sterylizacji 

 zasady doboru i stosowania środków dezynfekcyjnych 

 dezynfekcja narzędzi i powierzchni 

Szkolenie ma formę wykładów i zajęd praktycznych. Weryfikacja nabytej wiedzy oraz umiejętności 
praktycznych w formie testu. 

ADRESACI SZKOLENIA: 

 Pracownicy zakładów kosmetycznych 
 Pracownicy zakładów fryzjerskich 
 Pracownicy zatrudnienie w studiach tatuażu 
 Pracownicy gabinetów odnowy biologicznej 
 Kierownictwo wyżej wymienionych zakładów pracy 

TERMINY, CZAS TRWANIA oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:  

1. Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach 
kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej – aktualne teoretyczne i 
praktyczne zagadnienia z zakresu sterylizacji i dezynfekcji (CKK-001/16) - 13-14 kwietnia 2016 

2. Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach 
kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej – aktualne teoretyczne i 
praktyczne zagadnienia z zakresu sterylizacji i dezynfekcji (CKK-002/16) - 20-21 kwietnia 2016 

3. Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach 
kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej – aktualne teoretyczne i 
praktyczne zagadnienia z zakresu sterylizacji i dezynfekcji (CKK-003/16) - 27-28 kwietnia 2016 

 

http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/41-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-001-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/41-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-001-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/41-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-001-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/42-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-002-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/42-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-002-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/42-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-002-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/43-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-003-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/43-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-003-16
http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/index.php/16-szkolenia/dezynfekcja-i-higiena/43-sterylizacja-i-dezynfekcja-jako-sposoby-zapobiegania-zakazeniom-w-zakladach-kosmetycznych-fryzjerskich-studiach-tatuazu-i-odnowy-biologicznej-aktualne-teoretyczne-i-praktyczne-zagadnienia-z-zakresu-sterylizacji-i-dezynfekcji-ckk-003-16


 

 

ZAPISY 

od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 17 marca 2016 r., należy wypełnid formularz zgłoszeniowy na stronie 
internetowej: 

http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl  

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

CENA SZKOLENIA 

700 zł od osoby* 

*szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie $ 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 20.12.2013 r., w sprawie zwolnieo od podatku od towarów i usług oraz warunków 
stosowania tych zwolnieo (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772) 

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE 

 udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, możliwośd konsultacji z wykładowcami 
 przerwy kawowe i obiadowe 
 certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu 

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu. 

MIEJSCE SZKOLENIA 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Paostwowy Zakład Higieny 

ul. Chocimska 24; 00 – 791 Warszawa 

KONTAKT: 

INFORMACJE MERYTORYCZNE 

Dr n. biol. Agnieszka Chojecka: achojecka@pzh.gov.pl  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Pytania prosimy kierowad pod adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl  lub telefonicznie: 

Jolanta Muszyoska:  tel. 22 54 21 380 
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