Predpisi

Program tečaja

Kotizacija

Po novem, mora delodajalec periodično izvajati
usposabljanje zaposlenih, ki delajo in ravnajo
z nevarnimi kemikalijami, skladno z
zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. list št. 56/99). Odgovornost delodajalca
je, da na osnovi Ocene tveganja, organizira in
izvede usposabljanje za zaposlene:

10.00 - 11.00 ZAKONODAJA IN NEVARNE
LASTNOSTI KEMIKALIJ

Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša 110,00 EUR
in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo tečaja,
pisno gradivo, izdajo potrdila o uspešno opravljenem
preizkusu znanja ter postrežbo med odmori.

 ob sklenitvi delovnega razmerja,
 ob razporeditvi na drugo delo,
 ob uvajanju nove tehnologije in novih
sredstev za delo ter
 ob spremembi v delovnem procesu, ki
lahko povzroči spremembo varnosti pri
delu.
Usposabljanje mora zajemati teoretični in
praktični preizkus znanja in se mora izvesti
vsake dve leti.
Usposabljanje lahko izvede strokovno
usposobljena oseba za ravnanje z nevarnimi
kemikalijami. V podjetju EDIBO d.o.o. vam
ponujamo usposabljanje za vse tiste, ki na
kakršen koli način delajo in ravnajo z nevarnimi
kemikalijami v proizvodnih procesih,
laboratorijih,
notranjem
transportu,
skladiščenju
in
prodaji,
z
izjemo
fitofarmacevtskih sredstev ter prevoza in
ravnanja s kemikalijami v izključno zaprti
embalaži.



osnovni kemijski pojmi



grafični simboli za nevarnost in njihova razlaga



nevarne lastnosti kemikalij

Kotizacijo nakažite pred začetkom izvedbe na TRR
številka 0451 5000 0504 714. Račun boste prejeli po
izvedbi.

11.00 - 12.00 VARNO RAVNANJE Z
NEVARNIMI KEMIKALIJAMI


vzroki za nesreče s kemikalijami



varen transport in skladiščenje kemikalij



etiketa, varnostni list



splošna in specifična pravila varnega ravnanja
s kemikalijam

12.00 - 12.30 ODMOR
12.30 - 14.45 PRVA POMOČ PRI
ZASTRUPITVAH S KEMIKALIJAMI


zastrupitve s kemikalijami (vzroki, način, vrste)



ukrepi v primeru zastrupitve



najpogostejše zastrupitve (jedke snovi,
organska topila, naftni derivati, monoksid, …)



praktična uporaba podatkov iz varnostnega
lista in etikete v primeru zastrupitve ali pri sumu
na zastrupitev



vloga centra za zastrupitve

14.45 - 15.00 PISNI PREIZKUS ZNANJA

Odjave
Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki 5
dni pred izvedbo, lahko tudi na e-mail: info@edibo.si.
V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam
zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem
roku vam zaračunamo kotizacijo v celoti.

Za dodatne informacije smo Vam
na voljo vsak delavnik od 7.00 do
15.00 ure.

KJE SMO?

EDIBO d.o.o.
Pesnica pri Mariboru 60a, 2211
Pesnica pri Mariboru

Tržaška c. 65, 2000 Maribor
(za trgovino OBI)

PE: Tržaška c. 65, 2000 Maribor

VARNO DELO Z
NEVARNIMI
KEMIKALIJAMI

Telefon: (02) 33 12 909
Telefaks: (02) 33 12 909
e-pošta: info@edibo.si
www.edibo.si

Kontaktna oseba:
Tanja DUH SIMONČIČ,
univ.dipl.ing.kem.ing.
Telefon: (02) 33 12 909
GSM: 051 643 667
e-pošta: tanja.simoncic@edibo.si

OBI

DATUM USPOSABLJANJA:

KRAJ USPOSABLJANJA:
EDIBO d.o.o., Tržaška 65,
MARIBOR

