
 
 

 

Manipularea în Siguranță a Enzimelor în Sectorul 
Panificație 

Webinar series 

 

AMFEP (Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme products) & FEDIMA, (Federation 
of European Manufacturers and Suppliers of Ingredients to the Bakery, Confectionery and Patisseries 
Industries), găzduiesc o serie de webinar-ii pentru a prezenta liniile directoare privind manipularea în 
siguranță a enzimelor în Sectorul de panificație (link) dezvoltat în comun de cele două organizații și 
publicat în 2018.  

PROGRAMUL DE DESFAȘURARE AL WEBINAR-ULUI 

Webinar 1 - 15 octombrie (14:00 CET): Introducere în manipularea în condiții de siguranță a enzimelor 
în lanțul de aprovizionare a panificației, incl. aspecte de reglementare 

Webinar 2 - 29 octombrie (14:00 CET): Controlul expunerii în timpul manipulării enzimelor în sectorul 
panificației - Brutării artizanale și industriale, Școli de panificație și ateliere de brutărit demonstrative 

Webinar 3 - 19 noiembrie (14:00 CET): Controlul expunerii în timpul manipulării enzimelor din sectorul 
panificației: producători de făină și ingrediente pentru panificație 

Webinar 4 - 26 noiembrie (14:00 CET): Supravegherea sănătății și monitorizarea aerului 

 

DE CE ATENȚIE? 

Pentru a obține informații, cele mai bune practici și proceduri pentru; 

 controlul expunerii la praf în toate sectoarele industriei de morărit și panificație, producția de 
ingrediente pentru panificație, brutărie artizanală și industrială  

 protejarea sănătății operatorilor din industria de panificație. 

CINE AR TREBUI SĂ PARTICIPE? 

 Managerii SHE, managerii WHS și / sau managerii OHS 

 Tot personalul operațional, inclusiv manageri 

 Angajați de cercetare și dezvoltare din sectorul panificației 

 Managerii de programe și profesorii din centrele de învățământ de profil 

 Reprezentanții organizațiilor de securitate și sănătate în muncă 

 Brutari și patiseri 

 Reprezentanții sindicatelor de panificație 

NOTA BENEFICIE / DECLAMARE 

Ghidurile și seminarii web abordează atenuarea expunerii la enzimele folosite în sectorul panificației. 

ÎNREGISTRARE: Înregistrați-vă prin intermediul acestui link 

https://amfep.org/about-enzymes/safety/webinars-on-the-safe-handling-of-enzymes-in-the-bakery-sector/ 



 
 

 
DETALII DIAL-IN: Se vor furniza prin e-mail 

COST: gratuit 

LIMBA: engleză 

LECTORI: Experți AMFEP & FEDIMA 

DURATA: Webinarii 1,2,3 - 1h inclusiv Q&A; Webinar 4 - 1h15 inclusiv Q&A 

MATERIALELE: Vor fi disponibile după sesiuni 

 

Pentru mai multe informații și întrebări, vă rugăm să contactați AMFEP: amfep@kellencompany.com sau 
FEDIMA: fedima@kellencompany.com  

 

Descărcați aici un prospect complet cu informații: Link. 


