BASIC SAFETY TRAINING (BST) og SEA SURVIVAL
BASIC SAFETY TRAINING efter GWO standard

VARIGHED: 5 DAGE | REFRESHER: 3 DAGE | SEA SURVIVAL: 1 DAG
Hvert modul har en gyldighed på 24 måneder.
					Refresher
Working at Heights
2 dage		
1 dag
First Aid		
2 dage		
1 dag
Fire Awareness
½ dag		
1/2 dag
Manual Handling		
½ dag		
1/2 dag
Sea Survival		
1 dag 		
1 dag

WORKING AT HEIGHTS
Højderedning i en kombination af praktik og teori. Der trænes i brug af personligt
sikkerhedsudstyr, evakueringsøvelser og redningsudstyr. Der trænes i forskellige
højder både på stiger og fra tårn.

FIRST AID

* VÆRD AT VIDE *
STED

						
Global Wind Academy
						
Sydkajen 10, 7600 Struer
				
HOLDSTØRRELSE
Op til 12 personer pr. modul

DATOER OG TILMELDING
Se aktuelle kursusmuligheder og
tilmeld dig elektronisk på
www.globalwindacademy.com/
gwo

Førstehjælp, er en kombination af praktik og teori, med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien.

FIRE AWARENESS
Grundlæggende brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer
med almindeligt forekommende slukningsmidler. Undervisning er bygget op
med en teoretisk gennemgang efterfulgt af praktiske øvelser.

MANUAL HANDLING
Træning i ergonomi med fokus på de til tider vanskeligt tilgængelige arbejdssteder og snævre rum i vindmølleindustrien. Der indgår både teori og praktiske
øvelser.

SEA SURVIVAL
Træning i det maritime miljø med tilvænning af udstyr, overlevelsesøvelser indendørs og udendørs, redningsøvelser med mand over bord, transfer mellem
båd og TP, samtlige øvelser med fokus på sikkerhed. Træningen er en kombination af teori og praktiske øvelser.

Adgangskrav
Der er en øvre vægtgrænse på Working at Heights. Din vægt inkl. udstyr må ikke
overstige 136 kg.
081118-1706

Bevis og certificering
Du bliver certificeret i WINDA efter gennemført kursus og der udstedes certificeringskort.

FOR MERE INFO
i samarbejde

Sydkajen 10 · 7600 Struer · www.ucholstebro.dk/gwo · www.globalwindacademy.com/gwo

www.info@globalwindacademy.com
5129 3323

