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PAŃSTWOWYPOWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

wK\MDZrNIE

SE.HDiOZ .7 1 .07 I .I0.2021

Kwidzyn, dnia 06. I0.ż02|r,

Dyrektorzy placówek oświatowych
wg. rozdzielnika

ZAPROSZENIE

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie sęrdecmie zaprasza do

udzjału w kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa ZywnoŚci

(EFSA) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego pL ,,Wybieraj bezpiecznq ŻYwnoŚĆ"

# EUChoosęSafeFood.

Europejski TJrząd ds. Bezpieczeństwa Zywności (EFSA) zapewnia nieza|ężme

wsparcie naukowe, aby wspomóc konsumentów w dokonywania świadomYch wYborów

zywieniowych. Zwiększenie świadomości konsumentów na tęmat roli nauki w

zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, a takżę dokonywania świadomYch wYborów

zywieniowych stanowi główny cel kampanii. Kampania skierowana jest do osób w wieku

ż5 - 45 lat.

W związkuzpov,ryższym Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KwidzYnie

w dniach 18 _ 19 października 2021,r, w godzinach 16:30 l7z30 zatiętza

zorganlzowac wideokonferencje z vłykotzystaniem aplikacji ,,Microsoft teams".

W ramach dzińń edukacyjnych poruszonych zostanie wielę obszarów związartYch

zbezpieczeństwem żywności, a wśród nich: rola i misja EFSA, substancje dodatkowe w

żywno ści, zasady hi gieny, przechowywania i przy gotowywani a żywno śc i.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
82-500 KwiĘm, ul. Chopina 40

tęl. cęntrala: 55 27g 38 l5, 55 279 33 l5, fax. 55 2't9 22 49, www.psse.kwidzyn.pl, e-mail:

psse.kwidz},n@pis, gov,pl
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Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zwraca się z uprzejmą

prośbą o przekazanie ww, informacji rodzicom, nauczycielom pracownikom placówek

oświatowych za pomocą dziennika elektronicznego lub innych środkow komunikacji.

Mając na względzie aspekty techniczne i organizacyjne osoby zainteresowane

udziałem w szkoleniu online, proszone są o przekazanie wstępnej deklaracji uczestnictwa

do dnia 11, października 2021r. opiekunom grup lub wychowawcom klas. Dyrektorzy

placówek oświatowych proszeni są o przekazanie informacji do Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie do dnia 13 października 2021r. drogą

e-mail na adres psse.kwidryn@.pis.gov.pl na temat przewidywanej |iczby uczestników

deklarujących udziń w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. LiŃ do

wideokonferencj i zostanie przesłany w póżniejszym terminie.
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W załączeniu:
l. Program szkolenia
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 40

tęl. centrala: 55279 38 15, 55 27933l5, fax. 552'l92249, www.psse.kwidzyn.pl, e-mail:
osse.kwidzvnónis,sov.ol
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European Food Safety Authority

Temat widęokonferencji:,,Wybieraj bezpiecznq żywność"

organizator: państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w kwidzynie

Data: 1 8-1 9 .I0.202Ir.: godzina: 1 6:30-1 7:30

Miejsce: platforma,,Microsoft Temas"

Program szkolenia:

1. Rola i zadania EFSA w obszarzębezpieczeilstwa ŻywnoŚci i informowaniu o ryzyku.

2. ,,E" - substancje dodatkowe do żywności i ich funkcje,

3, 5 kroków do bezpiecznej zywności,

4. Terminy przydatności żywności, składniki zywności _ a alergie pokarmowe,

5. Skutki nieprzestzegania higieny zywności , zatruciai zakńęnia pokarmowe,

6. Podsumowanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 40

tel.centrala: 5521938 l5,55 21933l5, Fix.55ż7922,ł9, www.pssc,kwidzyn,pl,e_mail:
psse.kwidzyn@pis. gov.pl
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