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Spletni vprašalnik
o Modulu 3 “Čistilna in dezinfekcijska sredstva”
Dobrodošli na spletnem vprašalniku Leonardo da Vinci projekta HygTrain.
Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja. Vaši odgovori nam
bodo pomagali izboljšati e-učenje o “Čistilnih in dezinfekcijskih sredstvih”,
ki je namenjeno čistilcem. Vsi podatki so zaupne narave! Označite polja, ki
so pred ustreznimi odgovori.
Questions marked with a * are required.

Vir informacij o modulih

*1.

Kje ste prejeli informacije o obstoju modulov?
V poklicni šoli ali središču za poklicno in strokovno izobraževanje
Na delavnici
Od delodajalca
Od obrtne zbornice/trgovinske zbornice
Prek spleta, npr. prek brskalnika google
Drugi viri

Osebne izkušnje

*2.

V kateri državi se nahaja vaše podjetje ali izobraževalni progam?
Avstrija
Češka
Nemčija
Nizozemska
Slovenija
Romunija
Druga Evropska država

*3.

Kje ste pridobili teoretično znanje?
Poklicna šola
Študij
izobraževanje znotraj podjetja
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*4.
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Koliko ste stari?
16-19
20-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-65

*5.

Kako dolgo ste že pripravnik?
Manj kot pol leta
0.5 - 1 leto
1 - 1.5 let
1.5 - 2 leti
2 - 2.5 leti
Več kot 2.5 leti

*6.

Kakšen naziv ali certifikat boste pridobili po končanju
izobraževanja?

*7.

Vaš spol?
ženska
moški

O Modulu 3

*8.

Z vprašanji želimo oceniti kako dobro ste razumeli temo, ki je bila
predstavljena v modulu.
Na voljo imate ocene od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni, da je tematika bila
zelo preprosta, 6 pomeni, da je bila tematika zelo zahtevna.
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Kakšno je vaše splošno mnenje o modulu
“Čistilna in dezinfekcijska sredstva”?
Ali ste razumeli splošno razdelitev čistilnih
sredstev v kisle, nevtralne in bazične?
Ali ste razumeli, da so čistilna sredstva
sestavljena iz številnih različnih
kemijskih substanc kot so površinsko
aktivne snovi, kelatorji, oksidanti,
protipenilci, in druge substance?
Ali ste razumeli, da odstranjevanje
mineralnih nečistoč zahteva drugačno
čistilo kot odstranjevanje proteinskih
nečistoč?
Ali ste razumeli zakaj je neprimerno
razkuževati preden se izvede čiščenja v
živilski industriji?
Ali ste razumeli, da mikroorganizme lahko
uničujemo tudi na druge načine kot pa
samo s kemijskimi sredstvi?
Ali ste razumeli kateri faktorji so pomembni
zato, da smo prepričani, da je
dezinfekcija bila resnično učinkovita?
Ali ste razumeli, da lahko čistilna in
dezinfekcijska sredstva puščajo (lepljive)
ostanke na površinah?
Ali ste razumeli, če smete ali ne smete
mešati čistilna in dezinfekcijska sredstva
Ali ste razumeli, da morate prebrati in
razumeti varnostna navodila pred prvo
uporabo kemijskih sredstev?
Ali ste razumeli, da morate uporabljati
zaščitna sredstva, ko delate s čistilnimi in
dezinfekcijskimi sredstvi?
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