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Vi uddanner folk

Oplagring og forsendelse af farligt gods
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Kursusnr.:  46946 
Varighed:   5 dage

Oplagring og forsendelse 
af farligt gods
Deltageren kan efter gennemført ud-
dannelse:
• håndtere, placere og plukke farligt 

gods på lagre og terminaler
• emballere, stuve og klargøre gods 

til forsendelse 
• afmærke godset og udfylde trans-

portdokumenter 

Arbejdet udføres i henhold til natio-
nale og internationale bestemmelser 
i ADR, RID, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR 
samt i henhold til leverandørvejled-
ninger og sikkerhedskort.

Deltageren kan ligeledes identifice-
re særlige risici i forbindelse med 
transport af eksplosive stoffer og gen-
stande, samt i tilfælde af uheld eller 
ulykke udføre elementær førstehjælp 
til tilskadekomne, som har været ud-
sat for forgiftninger, ætsninger og for-
brændinger.

DU LÆRER BL.A. OM: 
1. Opbevaring og mærkning af stoffer 
under miljøstyrelsens regler

2. Opbevaring og opmærkning under 
regler for landevejstransport (ADR) 
Undtalgese for farligt gods emballeret 
som LQ.

Transport under og opmærkning  
af frimængden. Transport og op-
mærkning.

Godkendte emballager til farligt 
gods. Hvad er de godkendt til? UN 1H1/
Y1,5/100/DK/ETI, Udfyldelse af Fragt-
brev

3. Opbevaring og opmærkning under 
regler for søvejstransport (IMDG)

Udfyldelse af transportdokument

4.  Opbevaring og opmærkning under 
regler for lufttransport (IATA)

5. Affaldshåndtering til Kommunekemi

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse 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.
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yderligere information
 Kursussekretær 
 Helle Martinussen
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Cacodylic acid, UN 1572, Net OTy 25kg
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Un nummer emballage

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


