ЗБУТ
НОРМИ и ПРАКТИКА

OTGOVORI.INFO

ВИ КАНЯТ НА ДВУДНЕВНО OБУЧЕНИЕ
"БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА НАПРЕДНАЛИ"
25-26.07.2019 г. / гр. Варна, бул. Цар Освободител 84, МУ-Варна

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 е предназначено за:
– длъжностни лица по безопасност и здраве при работа;
– ръководители;
– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.
ПРОГРАМА (14 учебни часа):
Първи ден (10.00 - 16.30)
1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.
2. Квоти за хора с увреждания - задължения на работодателя по новия Закон за хората с
увреждания.
3. Извънредният инструктаж - начин на употреба.
4. Уъркшоп "Понятия, свързани с идентифицирането на опасностите, оценката на риска и
намаляването на риска".
5. Оценка на риска при работа в ограничени пространства + Уъркшоп.
Втори ден (9.00 - 15.30)
1. Уъркшоп (теми от първия ден)
2. Уъркшоп „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)”.
3. Примери за злополуки и установени от Инспекция по труда нарушения.
4. Първа помощ при силно кръвотечение и шок. Уъркшоп "Използване на автоматична
външна дефибрилация”.
5. Тест.
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм - Otgovori.Info
Албена Паралингова - А3 - ВД
Марияна Манушева - Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
Обучението се провежда в малка група за по-висока ефективност.

ЦЕНА
Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС.
Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС.
Отстъпка ползват:


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, минерална вода, кафе паузи, обяд,
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" ЕООД

