AÇÃO DE FORMAÇÃO sobre Prevenção e Controlo da Legionella
A Legionella encontra-se nos ambientes aquáticos naturais, tais como lagos e rios. No entanto, pode colonizar os
sistemas artificiais de abastecimento de água, como sistemas de ar condicionado, jacuzzis e SPA’s, desde que
encontre as condições favoráveis à sua multiplicação.
Esta bactéria não é transmissível de pessoa para pessoa, nem pela ingestão de água contaminada, mas o certo é que
tem sido cada vez mais frequentes os casos de Legionella em hotéis.
Assim, para que evitar que tal suceda na sua unidade de alojamento, para conhecer quais os locais onde geralmente se
formam aerossóis, e para saber como reduzir o risco, a AHRESP preparou esta ação de formação.

Objetivos da ação:
Dotar todos os participantes com conhecimentos necessários para identificação dos principais fatores de disseminação
da bactéria, bem com os riscos associados à sua presença.

Conteúdo programático:
1. Bactéria do género Legionella;
2. Fatores que potenciam o desenvolvimento da bactéria;
3. Risco para a saúde pública;
4. Principais sistemas e equipamentos associados ao desenvolvimento da bactéria;
5. Monitorização dos sistemas que potenciam o desenvolvimento da bactéria.

Entidade formadora: Cannon Hygiene
Carga horária: 4 horas
Local da formação: Sede da AHRESP – Avenida Duque de Ávila, 75 (Saldanha)
Data de realização: a definir
Horário: a definir
Inscrição:
A inscrição nesta ação de formação é efetuada através do envio da seguinte informação:
- Nome, morada, contacto telefónico e e-mail do formando e
- Nome e n.º de contribuinte da empresa.

A inscrição só é considerada válida após a receção de toda a informação e depois de efetuado o pagamento da ação
de formação.

Custo da formação:
- 30€ por pessoa, se a empresa for associada da AHRESP
- 40€ por pessoa, se a empresa não for associada da AHRESP

O pagamento é concretizado no momento da inscrição, mas para evitar deslocações à AHRESP poderá ser efetuado
através de referência multibanco.
A não comparência na ação de formação, e as desistências após o início desta, implicam o pagamento total do valor da inscrição. A
devolução do valor da inscrição só é possível se solicitado e devidamente justificado por escrito.

A realização desta ação de formação está condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que a AHRESP
reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização da ação, caso o número de participantes inscritos seja
insuficiente. O cancelamento da inscrição poderá ser efetuado até 72 horas anteriores à data marcada.
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