
| Kemisk “førstehjælpskursus”
ER DU KLAR TIL AT HANDLE, HVIS UHELDET ER UDE?

I har sikkert afholdt flere almindelige førstehjælskurser samt brandøvelser. MEN har I holdt kemisk “førstehjælpskursus” 
og øvet jer i, hvem gør hvad og hvordan, hvis uheldet er ude med kemikalier? 

Selv et mindre uheld kan have alvorlige konsekvenser, hvis det ikke håndteres korrekt. Og et uheld kan jo “bare” være 
en dunk kemi, der vælter ned fra hylden eller en medarbejder som kommer galt afsted under brug af kemikalier.

Derfor er det rart og betryggende at have øvet sig inden - hvem gør hvad, hvordan, hvornår osv...

Bureau Veritas igangsætter ROAD SHOW 2018 med netop dette fokus, hvor vi faciliterer den nødvendige viden for 
relevante medarbejdere i din virksomhed. Dertil gennemgår vi på en jordnær og praktisk måde ansvar, roller og øvrige 
praktiske foranstaltninger. 

UDBYTTE
- Få styr på virksomhedens procedurer og sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af uheld med kemikalier
- Bliv bevidst om hvilke krav din virksomhed er underlagt
- Få indblik i hvilke mulige uheld din virksomhed har med sine stoffer
- Bliv klædt på til at gennemføre praktiske øvelser efter kurset og således have gennemlevet uheldet inden det sker

DU BØR BOOKE ET BESØG... hvis din virksomhed har 5 liters dunke med kemikalier på adressen.

Se hvornår ROAD SHOW 2018 er i nærheden af din by. 

 15.01.2018 Frederikshavn 21.03.2018 Odense 
30.01.2018 Aalborg 05.04.2018 Esbjerg
09.02.2018 Aarhus 18.04.2018 Holstebro 
23.02.2018 Herning 03.05.2018  Sønderborg 
07.03.2018 Kolding 22.05.2018 Haderslev

Prisen for et 3-timers uddannelsesbesøg er kr. 8.900 ex. moms v. max. 15 deltagere (inkl. køretid). 
Kurset foregår på din virksomhed, således vi er tæt på den virkelige arbejdssituation. 

Hvis I gerne vil have en mere sikker arbejdsdag, anbefaler vi, at I kontakter os snarest på tlf 2076 1379. 
OBS: der gennemføres kun to sessioner per dato, og disse bookes ind efter først til mølle princippet.


