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Introductie
Deze training is ontwikkeld voor gebruikers in de industrie die mogelijk een MILAN OF DEUS reddingskit
moeten gebruiken door middel van een afdaling in geval van nood.
De evacuatie training leert de deelnemers hoe zichzelf te evacueren op een veilige en vlugge manier vanuit
een gevaarlijke situatie op een zekere hoogte. Deze training zal de deelnemers voorzien van de nodige
kennis, bekwaamheden en skills om de rescue kit op een veilige manier te gebruiken.

Doelgroep
Iedere sector wiens personeel werkt op hoogte, wind industrie, bouwindustrie.

Trainingsresultaat
Het doel van de evacuatie training is om de kennis en bekwaamheid over te brengen door middel van
theoretische en praktische training. Er wordt verwacht dat de deelnemers een voorkennis hebben wat
betreft werken op hoogte.
Evacuatie training zorgt ervoor dat:
- Deelnemers herkennen de gevaren en risico’s van het afdalen van een hoogte.
- Deelnemers kennen de verschillende onderdelen en items van hun persoonlijke
valbeschermingsmiddelen.
- Deelnemers hebben de kennis en bekwaamheid om het evacuatietoestel te testen, onderhouden,
opbergen en correct te installeren.
- Deelnemers kunnen het evacuatietoestel op een correcte manier gebruiken, dit houdt in het
herkennen van geschikte ankerpunten en een toepasselijke houding tijdens het afdalen.
- Deelnemers gebruiken een correcte handeling tijdens een noodsituatie.

Training schema
Programma
1
Introductie
2
Risico analyse
3
PPE herhaling
4
Orthostatische shock
PAUZE
5
DEUS / MILAN
6
Ankerpunten
7
Gevaren tijdens het afdalen
8
Back up systemen
PAUZE
9
Praktische oefeningen
10 Evaluatie

20 min
20 min
60 min
20 min
10 min
30 min
20 min
20 min
20 min
60 min
180 min
20 min
TOTAL 8 UUR

Vereisten
Alle personeel die deelneemt aan een SKYLOTEC training moet medisch geschikt zijn en in staat zijn om
volledig te kunnen deelnemen. SKYLOTEC heeft een procedure die alle deelnemers vraagt om een
overeenkomst te tekenen waarin staat dat ze medisch geschikt zijn om deel te nemen aan de training en
dat er geen medische problemen zijn of onder de invloed zijn van alcohol of drugs.

Trainingslocatie
- VRC Vertical Rescue College Zeebrugge
- Op locatie bij de klant of partner.

Duur

Ratio instructeur / deelnemer

8 uur

2/12

Certificaten
-

Certificaten worden door SKYLOTEC uitgereikt na de training en hebben een geldigheid van 12
maanden

