PBM/CBM
Gebruikerstraining
Artikel nummer:
Versie: 03/01/2017

BESCHRIJVING
Introductie

Vandaag de dag zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) niet vreemd meer in onze dagdagelijkse werksituaties. In vele
bedrijven geldt er voor bepaalde PBM’s een algemene draagplicht. Het is echter niet alleen de werkgever die verplichtingen kan
opleggen omtrent het dragen van PBM, de wetgever schrijft ook in bepaalde gevallen de draagplicht voor PBM voor.
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt wanneer de risico’s niet vermeden of voldoende beperkt kunnen
worden met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedures op het gebied van de
arbeidsorganisatie.

Doelgroep
Personeel die tijdens het uitvoeren van hun werktaak verplicht wordt door de werkgever tot het dragen van persoonlijke
(val)beschermingsmiddelen en in contact komt met collectieve (val)beschermingsmiddelen.

Trainingsresultaat
Het doel van deze training bestaat erin om:
Deelnemers een duidelijk overzicht te geven wat betreft de wetgeving om werken uit te voeren in een omgeving met
een risico tot vallen van een hoogte.
Deelnemers weten in welke situatie en vanaf welke hoogte ze persoonlijke valbeschermingsmiddelen moeten
gebruiken.
Deelnemers kennen de risico’s van het vallen en het verkeerdelijk gebruiken van persoonlijke valbeschermingsmiddelen.
Deelnemers kennen de verschillende onderdelen en items van hun persoonlijke valbeschermingsmiddelen.
Deelnemers kennen het verschil tussen aangewezen en niet aangewezen ankerpunten en / of levenslijnen.
Deelnemers kunnen hun persoonlijke valbeschermingsmiddelen correct fitten en weten perfect hoe ze te gebruiken, ze
kennen de verschillende types van lanyards en shock absorbers.
Deelnemers kunnen een risicoanalyse uitvoeren alvorens een gevarenzone te betreden.

Duur

Ratio

1/2 dag (4 lesuren)

12 deelnemers
1 instructeur

Taal
- Nederlands
- Engels
- Frans
- Lokale taal met tolk

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.

Training schema
Lessen
Introductie
Wetgeving
Risico analyse
Harnas en werkpositioneringslijn
Persoonlijke valbeschermingsmiddelen
Ankerpunten
Levenslijnen
Evaluatie
TOTAAL

Training Locatie
- On site, op gewenste locatie van opdrachtgever.

Certificaten
-

Certificaten met een geldigheid van 12 maand worden uitgereikt.
Certificaten worden door SKYLOTEC uitgereikt na de training.

Minuten
20
20
20
30
30
30
30
10
4 uren

