Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία
Ασφάλεια Εργασίας στην Παραγωγική Διαδικασία
Σε ποιους
απευθύνεται

Στόχος

Ενδεικτική
Θεματολογία

Τρόπος
υλοποίησης,
διάρκεια

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στην παραγωγή, εργοδηγούς
και υπεύθυνους παραγωγής, Τεχνικούς Διευθυντές, Τεχνικούς Ασφαλείας και
Υπευθύνους Ποιότητας, που εργάζονται στη βιομηχανία.
Αντίληψη των κινδύνων ασφάλειας & υγείας κατά την εργασία (ΑΥΕ) στην
παραγωγή και τρόποι πρόληψής τους
Εφαρμογή των σύγχρονων καλών πρακτικών ΑΥΕ στην παραγωγική διαδικασία.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναγνώριση κινδύνων κατά την εργασία και πρόληψή τους
Πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
Ασφαλής συμπεριφορά
Ασφάλεια κατά τη συντήρηση εγκαταστάσεων
Ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
Ασφαλής εκκένωση εγκαταστάσεων
Ορθή χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας
Ασφαλής διακίνηση φορτίων (χειρωνακτική - μηχανική)
Σήμανση χώρων εργασίας
Βασικές γνώσεις Νομοθεσίας
Ασκήσεις - παραδείγματα

Διά Ζώσης (με φυσική παρουσία)
4 ώρες

Από απόσταση (webinar)
2 ώρες
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Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Με φυσική παρουσία
Εισηγητές

Αριθμός
εκπαιδευόμενων
Θεματολογία
Βεβαίωση
παρακολούθησης
Εκπαιδευτικό
υλικό

Webinars

Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες της
Ergonomia με αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο τους και άριστες κριτικές
επίδοσης.
15 άτομα/ ομάδα εκπαίδευσης
Η θεματολογία κάθε σεμιναρίου είναι ενδεικτική και υπάρχει η δυνατότητα
πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκδίδεται «Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης» για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
Με την ολοκλήρωση των περισσότερων σεμιναρίων, αποστέλλονται στους
συμμετέχοντες οι βασικές πληροφορίες της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική
μορφή, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές ανά πάσα ώρα και στιγμή
και σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένα εγχειρίδια οδηγιών.

Αξιολόγηση
σεμιναρίων

Μοναδικός μας στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και η ικανοποίηση των
συνεργατών μας, γι' αυτό και μετά το πέρας των σεμιναρίων αποστέλλεται
έντυπο αξιολόγησης σε κάθε συμμετέχοντα. Συγκεντρώνουμε όλες τις
απόψεις και προτάσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη μας για να βελτιωνόμαστε
συνεχώς.

Επιδότηση

Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις δύνανται να
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Τεχνική
υποστήριξη
Μέτρα
προφύλαξης
Covid-19

Για τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις παρέχεται η απαραίτητη τεχνική
υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους συνεργάτες τη χρειάζονται.
Σε όλες μας τις εκπαιδεύσεις πληρούνται πλήρως οι απαραίτητες
προυποθέσεις για την προστασία έναντι της Covid-19. Προτεραιότητα μας
είναι πάντα η ασφάλεια των ανθρώπων μας και η δική σας.
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