Arbete i slutna utrymmen

.

Utbildning i trånga utrymmen. Ger deltagaren godkännande att arbeta i slutna utrymmen.
För yrkesutövare som skall arbeta i anläggningar där de kan tänkas behöva utföra räddning och evakuering av
arbetskamrater i trång utrymmen. Skillnaden mot vanliga räddningsmetoder är att man har ett mycket
begränsat rörelseutrymme och oftast tvingas utföra räddningen uppåt.
Denna utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för räddning/evakuering med olika lämpliga utrustningar
som Trefots-stativ, David arm samt räddningsblock. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen och följer AFS 2014:43 kemiska arbetsmiljörisker.

Målsättning för målgrupp
Efter godkänd kurs skall eleven:
Kunna montera upp den arbetsutrustning som arbetet kräver. Och kunna använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt. Deltagaren skall kunna
utföra en räddning (sk upp-firning) av skadad vid olycksfall eller akut sjukdom, och ha kunskap om riskanalyser och räddningsplaner.

Kursinnehåll

Övrigt

•

Riskanalys för höjdarbete och arbete under mark.

Kursen kan hållas hos kund. (Begär offert)

•

Framtagning av räddningsplan.

•

Val av räddningsmetod

•

Genomgång av utrustning för nedsänkning samt firning uppåt

•

Omhändertagande vid olycka

•

Handhavande / Praktiska övningar

•

Användning av Tripod, David arm mm.

•

Syresättning

•

Korrekt hantering av nödställd

•

Kommunikation i slutna utrymmen

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN
SPRÅK: Utbildningen genomförs på svenska (Kan genomföras på engelska enl. överenskommelse)
KURSLÄNGD: 8-timmar
GILTIGHETSTID: 3år (repetition vartannat år rekommenderas)
INSTRUKTÖR: En av Ekmans auktoriserade instruktörer .
DELTAGARE TOTALT: Under rådande omständigheter pga. 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 Er 5 dagar
innan kursstart.

PRIS: Per person: 3250:- exkl. moms . Vid större grupp, begär en offert.

Denna utbildning görs endast hos kund tills vidare.

Bokning av utbildning måste ske 7 dagar innan utsatt kurs
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