Fallskydd grundutbildning inkl. Räddning
Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet
där fallrisk föreligger och hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd.

Avsedd för målgrupp
För alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger, såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt dom som arbetar
på mobila arbetsplattformar m.fl.

Målsättning för målgrupp

Kursinnehåll Teori

Efter godkänd kurs skall eleven:
Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer.
Ha kännedom om hur Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:

•

Vad händer när vi faller ?

•

Risker och förebygg risker

•

Vad säger arbetsmiljölagen ?

•

Helkroppssele

•

Ansvar och skyldigheter hos arbetstagare och arbetsgivare ?

•

Justerbar fallskyddslina

•

Vad säger arbetsmiljöverket ?

•

Stödlina

•

Arbetsmetoder

•

Fallskyddsblock

•

Vad är CE- och EN märkning ?

•

Glid lås för rep/skena och vajer

•

Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan ?

•

Korrekt hantering av skada

•

Vad kan användas som förankringspunkt ?

•

Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt ?

•

Fallfaktorer

Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan och ha förståelse
för vad som händer vid ett fall.

Kursinnehåll Praktik
•

Korrekt påtagning av sele

Övrigt

•

Korrekt användning av relevant fallskydd

Kursen kan hållas hos kund. (Begär offert)

•

Räddningsmetoder

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

FALLSKYDD GRUNDUTBILDNING inkl. RÄDDNING
FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs
SPRÅK: Utbildningen genomförs på svenska (Kan genomföras på engelska enl. överenskommelse)
KURSSTART: Klockan 8,00
KURSLÄNGD: 4-5 timmar (inkl .frukost)
GILTIGHETSTID: 3år (repetition vartannat år rekommenderas)
INSTRUKTÖR: En av Ekmans auktoriserade instruktörer.
DELTAGARE TOTALT: Under rådande omständigheter med pandemin tar vi begränsat antal. max 6 deltagare
Ekmans Fallskydd förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi 5 dagar
innan kursstart.

PRIS: Per person: 2295:- exkl. moms. Vid större grupp begär offert ID06-Registrering: 200:Bokning av utbildning måste ske 7 dagar innan utsatt kurs
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