Inbjudan
Kurs för inköpare - Hälso - och miljöanpassat produktval - 1 dag
Hälsoriskerna är många och utgörs bl.a. av kemiska risker. Många får besvär i yrkeslivet. Det
är viktigt att uppmärksamma problemen och vidta åtgärder för att minska riskerna och att öka
kunskapen om riskerna och hur man begränsar och förebygger dessa. En viktig del är att
använda sig av ett hälso- och miljöanpassat produktsortiment. Kursen avser att belysa risker
med kemisk-tekniska produkter t.ex. elektronik, engångsartiklar, färger, kosmetika, lim,
plaster, städkemikalier och problem relaterat till bilanvändning t.ex. bränslen, däck, risker
med kupeluften. Vilka krav kan ställas på leverantören? Råd om alternativ.
Kursen tar upp och ger anvisningar hur man väljer ur hälso- och miljösynpunkt.
Kursen kan även ges hos Er.
Seminariedeltagare får 30 % rabatt på ToxInfo Handboken Del 7-14.
Det finns möjlighet att komma till Ven dagen innan kursstart.
Kursledare är Henry Johansson, toxikolog och författare till ToxInfo Handboken del 1-14.
Kursort Ven ( svensk ö, mitt i Öresund). Färja från Landskrona. Färjeturen tar ca. 30
minuter.
Plats Hakens fyrplats, naturskönt läge direkt vid havet med fantastisk utsikt över Öresund.
Kursdag Torsdag 12 maj 2011
Kursavgift 4700 kr + moms
Kursavgiften inkluderar boende i flerbäddsrum, luncher och fika
Anmälan kan ske per brev och telefon
Telefon 046-399077
Mobiltelefon 070-6571039
e-mail: www.henry.johansson@toxinfo.se
Postadress ToxInfo AB
Jutahusgatan 4
222 29 Lund
Vill du veta mer? Ring ToxInfo AB. Telefon 046-399077, Mobiltelefon 070-6571039
Se oss även på internet: www toxinfo.se
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Adress

ToxInfo AB
Jutahusgatan 4
222 29 Lund

E-mail

henry.johansson @toxinfo.se

SCHEMA
Kurs för inköpare – Hälso- och miljöanpassat produktval
Torsdag 12 maj 2011
09.30 - 10.15

Inledning
Hälso- och miljöeffekter, allergier, cancerrisker och
miljörisker m.m. Var hittar man information?

10.15 - 10.30

Fika

10.30 - 11.15

Genomgång av kem-tekn. Produkter ur hälso- och
miljösynpunkt. färger, hudvårdsprodukter, kosmetika,
lim, städkemikalier, textilier ev. ta upp nanopartiklar,
fluorerade ämnen etc.

11.15 - 11.20

Paus

11.20 - 12.00

Forts. kem-tekn. produkter

12.00 - 12.30

Lunch

12.30 - 13. 15

Bilen hälso- och miljörisker, miljöbilar, bränslen etc.

13.15 - 14. 00

Vad innehåller kupeluften? Vilka krav bör man ställa på
bil och bilvårdsprodukter samt bilinköp?

14.00 - 13.15

Paus

13.45 - 14. 00

Engångsartiklar

14.00 - 14.15

Fika

14.45- 15.00

Eget arbete hårschampo

15.00 - 15.15

Paus

15.15 - 16.00

Diskussion egna problem

16.00 -17. 00

Frågor

17.15 – 17.45

Avslutning

Färja avgår 18.15 från Ven (Bäckviken) till Landskrona. Kurstider anpassas till färjeavgångar.

