Elsäkerhet - Nya kravkursen
1 dag lärarledd utbildning på plats hos er!
Denna kurs vänder sig till alla som be nner sig på en arbetsplats där elektrisk utrustning med starkström
förekommer med huvudsyfte att lära sig att undvika elfaror samt vad aktuella lagar och föreskrifter
säger. Kursen är anpassad efter branschens krav och därmed möjlig att registrera på ditt ID06
kompetenskort.
Kursen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Elsäkerhetsverkets krav samt Arbetsmiljölagen.
Efter avslutad kurs så ska du som du som inte är elektriker men som be nner dig på områden med
elektrisk utrustning tillgodoses baskunskaper för att lära dig att undvika faror och vikten att säkerheten
kommer i första hand när det kommer till el.
Du kommer också känna till det mest grundläggande gällande vad lagstiftningen säger.
Efter avslutad kurs så ges varje deltagare ett personligt kursintyg som styrker dennes kunskaper i ämnet
samtidigt som ert företag får ett företagsintyg som visar att ni utbildat er personal i Elsäkerhet.
Vid önskemål så registrerar vi ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt.
Del av kursinnehåll
•
Vad lagen säger – aktuella lagar, föreskrifter och förordningar
•
Kort om starkström och elektriska termer
•
De vanligaste elfarorna
•
Så undviker man elfaror och banar för en säkrare arbetsplats ur ett elsäkerhetsperspektiv
•
Lär dig om elfaran och att undvika elolycksfall
•
Riskbedömning – övningar
•
Arbetsmetoder och varselmärkning
•
Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd,
jordfelsbrytare och överlastskydd.
•
Avslutande diskussion med tid för frågor
Målgrupp
All personal som kommer i kontakt med elektriska starkströmsanläggningar har nytta av denna kurs för
att skapa en säkrare arbetsplats och följa svenska föreskrifter och standarder.
Kursen vänder sig till alla som av arbetsgivare eller uppdragsgivare behöver genomföra den nya
kravkursen "Elsäkerhet"
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
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FA-Kurs, Utbildning i bästa format

08-501 18 304 | info@fakurs.se

