
Prepare
Respond
Recover

Unikalne połączenie najnowszej wiedzy naukowej  z doświadczeniem 
ekspertów z branży profesjonalnej dezynfekcji, sprzątania i odbudowy 
środowisk publicznych. 

oraz 
Dariusz Mikołajczyk – ISSA Ambassador, Poland

Czyli jak się przygotować na wyzwania związane z
funkcjonowaniem w czasie epidemii, jak reagować, gdy
pojawi się zagrożenie i wreszcie jak odbudować
bezpieczne środowisko pracy i życia po infekcji.

Jesteś właścicielem lub zarządzasz obiektem
komercyjnym, nadzorujesz usługi FM, usługi
sprzątania, zarządzasz zespołami – ten unikalny
kurs jest właśnie dla Ciebie.



• ISSA to światowa organizacja zrzeszająca dostawców 
technologii i usług dla branży profesjonalnego 
sprzątania. ISSA jest organizacją non-profit, 
zrzeszającą ponad 9300 firm członkowskich z całego 
Świata. Jedna z organizacji należących do grupy ISSA, 
GBAC- GLOBAL BIORISK ADVISORY COUNCIL zrzesza 
najlepszych ekspertów z wieloletnim 
doświadczeniem i imponującym dorobkiem 
naukowym. GBAC współpracuje z wieloma 
organizacjami międzynarodowymi, rządem USA, 
Kanady. 

• GBAC powstała wiele lat temu, aby wspierać 
działania związane z przeciwdziałaniem epidemiom i 
pandemiom – takim z jaką mamy do czynienia na 
całym świecie w dniu dzisiejszym.

• Więcej informacji na www.gbac.org

Kim jesteśmy ?

http://www.gbac.org/
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Rada Naukowa GBAC to eksperci , najlepsi z najlepszych.
Ten wyjątkowy kurs poprowadzą dla Was Patricia Olinger i Gavin Macgregor-Skinner, wpierani przez 
swoich kolegów i koleżanki z zespołu GBAC.  



Kurs GBAC to połączenie wiedzy naukowców i praktyków

Dla kogo opracowany został ten kurs?
Główni adresaci to: właściciele i zarządzający obiektami, 
managerowie FM zlecający i nadzorujący procesy 
utrzymania czystości w różnych obiektach, managerowie i 
kierownicy obiektów nadzorujący prace związane z 
czyszczenie, a dzisiaj dodatkowo dezynfekcją obiektów.  

Kurs dostarcza aktualną i specjalistyczną wiedzę w 
obszarze: jak się przygotować na funkcjonowanie w 
okresie epidemii i zaraz po, jak reagować, gdy pojawia się 
bio-zakażenie na obiekcie oraz jak przywrócić obiekt do 
normlanego funkcjonowania po wystąpieniu zakażenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych SARS-
CoV-2. 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny Certyfikat 
ukończenia, od GBAC. 



Agenda kursu, czego się dowiecie …

WSTĘP

Przedstawienie prelegentów

Wstęp do COVID-19

COVID-19: JAK SIĘ MOŻESZ ZARAZIĆ?

Co to jest?

Skąd się pojawił?

Jak się rozprzestrzenia?

Jakie są objawy?

Jak powinien być traktowany?

Jak możesz uniknąć zarażenia i rozsiewania ?

Jak bardzo powinieneś się martwić?

Weryfikacja wiedzy – test. 

THE GBAC PROTOCOL: PRZERYWANIE ŁAŃCUCHA ZAKAŻEŃ

Jak przerwać łańcuch zakażeń ?

PPE – ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Historia PPE

Co to są Środki Ochrony Osobistej?

Przewodnik jak bezpiecznie używać

RENOWACJA PO ZAKAŻENIACH: CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Odbudowanie po zakażeniach:jak czyścić i dezynfekować ?

PRZENOŚNE URZĄDZENIA I METODY DEKONTAMINACJI

Jakie technologie są dostępne na rynku, jak z nich korzystać ?

PYTANIA I ODPOWIEDZI: JAK CZYŚCIĆ I DEZYNFEKOWAĆ W CZASIE PANDEMII ?



Więcej informacji o kursie…

➢ Kurs kończy się egzaminem, sprawdzianem wiedzy, po zaliczeniu którego 
uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia kursu.

➢ Kurs jest kursem w wersji Online

➢ Czas trwania Kursu to ok. 2 godz. 45 minut + darmowy Webinar 45min

➢ Kurs dostępny jest w wersji angielskiej (oryginalnej) oraz w wersji 
polskiej (napisy) 

➢ Dostęp do kursu: 
https://online.issa.com/issassa/ecssashop.show_product_detail?p_mod
e=detail&p_product_serno=1515

➢ Podstawowa cena kursu to 300USD, dla członków ISSA 150USD. 

➢ Specjalnie dla Klientów z polskojęzycznego obszaru, mamy ceny 
specjalne. W celu uzyskania kodu Promocyjnego, prosimy o kontakt pod 
adresem: GBAC-online@i-teampolska.pl

https://online.issa.com/issassa/ecssashop.show_product_detail?p_mode=detail&p_product_serno=1515
mailto:GBAConline@i-teampolska.pl


Kurs GBAC Fundamentals to dopiero początek

➢ Dodatkowo uczestnicy otrzymają wskazówki I przewodniki jak działać w 
czasie pandemii i po, do ściągnięcia Offline (wersja EN i PL). 

➢ Wkrótce dostępne będą kolejne porcje wiedzy i najnowsze doniesienia 
ze Świata.

➢ Po pandemii SARS-CoV-2, dostarczać będziemy materiały, jak skutecznie 
i tanio Czyścić dla Bezpieczeństwa i Zdrowia (Cleaning for Health).

➢ Osoby, które ukończą nasz pierwszy kurs, powinny powtórzyć go, w 
nowej odsłonie i nowymi informacjami po ok 2 latach.

➢ Kurs podstawowy jest wprowadzeniem do międzynarodowego 
standardu bezpieczeństwa obiektów GBAC STAR. 

➢ GBAC STAR to gwarancja profesjonalnego podejścia zarządzających 
obiektami do kwestii czyszczenia i zabezpieczenia obiektów oraz 
gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników i odwiedzających. 



DZIĘKUJEMY

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na 
adres mailowy : GBAC-online@i-teampolska.pl

mailto:GBAConline@i-teampolska.pl

