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Vi uddanner folk

BAB 4 og færdselsrelateret førstehjælp for taxibranchen
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Kursusnr.:  48206 + færdselsrela-
teret førstehjælp 

Efteruddannelse 
for taxichauffører
Hold ind til siden et øjeblik. Nu kan 
du få fornyet dit BAB-bevis og blive 
opdateret med et 5-timers første- 
hjælpskursus på AMU-Fyn. 

BAB 4
BAB 4 er et et kursus til chauffører, 
der kører sygetransport eller offentlig 
servicetrafik, hvis BAB 2-kursus er 5 år 
eller ældre.

På tre dage får du den nødvendige 
fornyelse af dine BAB-beviser, så du 
lovligt kan køre sygetransport og of-
fentlig servicetrafik.

Kursusindhold

• Offentlig servicetrafik
• Befordring af sygdoms- og al-

derssvækkede passagerer
• Førstehjælp
• Energirigtig og miljøvenlig kørsel

Færdelsrelateret første-
hjælp
Denne kursusdel har en varighed af 5 
timer.

Du kommer til at arbejde med første- 
hjælpens 4 hovedpunkter og livred-
dende førstehjælp.

Efter kurset kan du:
• Håndtere færdselsrelaterede

ulykker, der umiddelbart er livstru-
ende, eller som kan udvikle sig til
livstruende situationer.

• Yde relevant førstehjælp til såvel
svært som lettere tilskadekomne i
forbindelse med de typiske trafik- 
og færdselsrelaterede ulykker på
gade og vej.

Der udstedes et 5 timers færdselsre-
lateret førstehjælpsbevis fra Dansk 
Førstehjælpsråd.

Økonomi under 
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster 
fordeltagerbetaling 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 uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser 
via www.amu-fyn.dk.

Yderligere information

Specialkonsulent 
Karin Kjerside Sørensen 
Tlf. 22 10 41 11 
kks@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:




