§17-Arbejdsmiljø og sikkerhed

Varighed: 1 dag

§17 - arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Deltagerne får kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og
foranstaltninger ved svejsning og termisk
skæring (plasmaskæring, laserskæring
og flammeskæring), herunder kravene i
kræftbekendtgørelsen til forebyggelse af
kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og
materialer.
Deltagerne får også teoretisk viden om
arbejdsmiljømæssige forhold, regler og
krav, der har betydning ved svejsning og
termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil på følgende områder:
Luftforurening ved svejsning, termisk
skæring og slibning, herunder:
• Røg, støv og gasarter
• Forureningens art og mængde,
afhængig af proces
Sundhedsrisici ved luftforurening,
herunder:
• Irritation af luftveje og hud
• Kronisk bronkitis
• Astma
• Manganisme
• Kræft
• Reproduktionsskader
• Allergi
• Grænseværdier
• Anmeldelse af arbejdsbetingede
lidelser og skader

Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
• Regler for ventilation, punkt-,
proces-og rumventilation
• Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsug
ning
• Substitution
• Regler for brug af åndedræts
værn
Optisk stråling, herunder:
• Risici for skader på øjne og hud
• Personlige værnemidler i form af
øjenværn, handsker m.v.
Personlige værnemidler, generelt
• Øjenværn
• Høreværn
• Brug af åndedrætsværn
• Handsker
• Skødeskind
• Beskyttelsesærmer
• Beskyttelsesfodtøj
El sikkerhed, herunder:
• El-risici ved svejsning samt
plasma- og laserskæring
• Regler for svejseudstyr samt
plasma- og laserskæreanlæg
Særlige arbejdspladsforanstalt
ninger, herunder:
• Kræftbekendtgørelsens krav til
arbejdspladsforanstaltninger,
herunder afgrænsning og
mærkning med skilte samt
ryge- og spiseforhold
• Forholdsregler ved arbejde i
lukkede rum
• Sidemandseffekt
• Opbevaring af personlige værnemidler
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Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling efter
gældende regler. Se takster for deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelsesstedet og retur, har ret til befordrings
tilskud. Det
gælder dog ikke, hvis der er tale om
virksomhedsforlagt undervisning. Befordringstilskud søges i forbindelse med
tilmelding til AMU-kurser via www.amufyn.dk.
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