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ВИ КАНЯТ НА ДВУДНЕВНО ТЕЛЕOБУЧЕНИЕ
"БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА НАПРЕДНАЛИ"
8-9.12.2020 г.

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изискванията за периодично обучение по здравословни и безопасни
условия на труд на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. имаме удоволствието да поканим Ваш/и
представител/и на нашето двудневно обучение "Безопасност и здраве при работа за
напреднали".
Обучението ще се проведе дистанционно чрез платформа за връзка в реално време и ще
бъде достъпно от всяко място с интернет. За участие ще е необходимо наличието на микрофон
и камера.
ПРОГРАМА (14 учебни часа):
Първи ден (10.00 - 16.30)
1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.
2. Изисквания при работа с експозиция на канцерогени и мутагени. Изменения на
законодателството.
3. Въпроси и отговори за инструктажа.
4. Оценка на риска от А до Я на практика. Уъркшоп.
Втори ден (9.00 - 15.30)
1. Уъркшоп (теми от първия ден)
2. Електробезопасност - изисквания за безопасна експлоатация на енергообзавеждането
(често срещани пропуски от практиката).
3. Работа от разстояние - изисквания, оценка на риска, добри практики.
4. Умението и силата да убеждаваш - комуникационни и презентационни умения.
5. Тест.
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм - Otgovori.Info
инж. Николай Спасов
Борислав Игов и Ралица Иванова - Рейвън Консултинг Груп
За да се запази дискусионния вид на обучението, ще има ограничение в броя на участниците!

ЦЕНА
Участие в двата дни: 195 лв. без ДДС.
Цена с отстъпка: 180 лв. без ДДС.
Отстъпка ползват:


Годишни абонати на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
 Участници в предишни наши платени отворени обучения.
 При участие на двама или повече човека от една фирма.

Цената включва лекции, учебни материали, издаване на сертификат, удостоверяващ
преминато обучение съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Участие може да заявите чрез формата за заявка в Otgovori.Info или на посочения
телефон / имейл.
За още информация: инж. Деяна Илиева, GSM 0889 319 568, d.ilieva@otgovori.info
С уважение:
Д-Р ИНЖ. ДЕЯНА ИЛИЕВА
Управител
"Доцео" ООД

