Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
Βιομηχανική Ασφάλεια
Διερεύνηση Ατυχημάτων
Σε ποιους
απευθύνεται
Στόχος

Ενδεικτική
Θεματολογία

Σε Υπεύθυνους και Στελέχη Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Ασφάλειας &
Υγείας της Εργασίας, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής.
Η κατανόηση της σημασίας της αναφοράς όλων των επικίνδυνων καταστάσεων
και συμβάντων, της σημασίας της διερεύνησης τους με σκοπό τον εντοπισμό
των βαθύτερων αιτίων που οδηγούν σε αυτά, η ανάπτυξη της κουλτούρας σε
θέματα Υ&Α και η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης όλων των συμβάντων
με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίησή τους
• Η σημασία της διερεύνησης ατυχημάτων και κάθε εν δυνάμει επικίνδυνου
συμβάντος κατά την εργασία (near miss)
• Στάδια διερεύνησης και τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διερεύνηση ενός
επικίνδυνου συμβάντος
• Ανθρωποκεντρική θεώρηση της διερευνητικής διαδικασίας, καθώς και της
σκηνής του ατυχήματος
• Τεχνικές διαχείρισης εμπλεκομένων και μαρτύρων για τη βέλτιστη αποκόμιση
στοιχείων και πληροφοριών (συνεντεύξεις)
• Βασικές αρχές και τεχνικές διερεύνησης για τον προσδιορισμό των κυρίων και
δευτερευόντων αιτιών ενός ατυχήματος
• Κατανόηση της ελλειμματικής ανθρώπινης απόδοσης και ενσωμάτωση στη
διερευνητική διαδικασία
• Ορισμός και κατανόηση του ανθρώπινου σφάλματος
• Μηχανική του ανθρώπινου σφάλματος
• Διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης & ασκήσεις για διερεύνηση συμβάντων.

Το σεμινάριο είναι δομημένο με βάση αντίστοιχο που πραγματοποιείται στα
Εργαστήρια (Health and Safety Laboratories) της Επιθεώρησης Εργασίας στην Αγγλία.

Τρόπος
υλοποίησης,
διάρκεια

Διά Ζώσης (με φυσική παρουσία)
10 ώρες

Από απόσταση (webinar)
6 ώρες
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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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