ЦПО към „ТЕХНАД” ООД
оргнизира еднодневен курс за
„Длъжностно лице по здраве и безопасност”
и „Координатор по здраве и безопасност”
Кога: 29.09.2011 от 10 часа
Къде: зала „Инсомния”
ул. „Майор Кавалджиев” №177,
Стара Загора
Програма:
9:30-10:00 ч
10 - 11 ч

11-11:20 ч
11:20-12:30 ч

12:30-13:00 ч
13:00-14:00 ч

14:00-14:20 ч
14:20-15:00 ч

Регистрация на участниците
1. Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Професионален и здравен риск при различните видове дейности.
3. Начини и средства на защита при различните видове дейности.
Кафе пауза
4. Средства за сигнализация и маркировка.
5. Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност.
6. Оказване на първа долекарска помощ.
Обяд
7. Трудова злополука. Основни причини за допускане на трудови злополуки.
Задължения и действия на работодателя при възникнала трудова
злополука.
8. Документация за проверка от инспекцията по труда.
Кафе пауза
9. Документация по безопасност и здраве при работа.
10. Оценка на риска.
11. План по безопасност и здраве.

Курса се провежда съгласно:







Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.
Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на СМР.
Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
Утвърдена учебна програма за Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение и се
доказва с Удостоверение за завършен курс.

Ние Ви помагаме да се развивате!

Oфис: 6000 Стара Загора, България, ул.Боруйград №15
Моб.: +359 884 660 360
+359 42 978249
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Карта за регистрация
Тема на обучението:

Длъжностно лице по здраве и безопасност/Координатор
по здраве и безопасност

Дата на провеждане:

29 септември 2011, четвъртък

Място на провеждане:

Ст. Загора, ул. Майор Кавалджиев 177

Информация за участника

Такси за участие

Име:

Един участник:

102 лв. с ДДС

Презиме:

Печатни материали:

0.00

Фамилия:

Кетъринг:

0.00

Длъжност:

Мултимедия:

0.00

Фирма:

Удостоверение:

0.00

Адрес:

Всичко:

102 лв. с ДДС

Тел/Моб:
e-mail:

Плащане по банков път

Булстат
МОЛ

Задайте Вашите предварителни въпроси:

Предварително

ТБ – ДСК АД Ст. Загора

IBAN

BG82STSA93000018129757

BIC

STSABGSF

Попълнената карта изпратете на:
Грациела Диамандиева, ЦПО ТЕХНАД

diamandieva@tehnad.com
office@tehnad.com
0888 660 360 и 042/978 249

Oфис: 6000 Стара Загора, България, ул.Боруйград №15
Моб.: +359 884 660 360
+359 42 978249
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