Drager van autonome adembescherming
Praktische info
o

Doelstelling
Theoretische
onderbouw
verwerven.
De
ademluchttoestellen in uw bedrijf veilig en
correct leren gebruiken.

Deelnamevoorwaarden
Voor de basisopleiding is voorafgaande kennis
en /of ervaring niet vereist. De deelnemer is
minimum 18 jaar en beheerst het Nederlands,
de taal waarin de opleiding gegeven wordt,
voldoende. Het zorgen voor de medische
geschiktheidsverklaring voor het werken onder
onafhankelijke
adembescherming
is
de
verantwoordelijkheid van de werkgever.

Groepsgrootte
Basisopleiding
maximum
8
deelnemers;
opfrissing maximum 10 deelnemers.

Datum en uren
Beide zijn in overleg te bepalen. Standaarduren
zijn:
o Basisopleiding: 1 lesdag van 8u00 – 16u30
o Opfrissing ter verlenging van een eerder
behaald diploma: ½ lesdag van 8u00 –
12u00 of van 12u30 – 16u30

Validatie
o

en een interne of externe evaluatie na 5
jaar.
Opfrissing: een bewijs van deelname voor
de geslaagde deelnemer welke samen met
het basisattest de vormingsgraad van de
deelnemer aantoont. De geldigheidsduur
wordt bepaald volgens interne RI&E maar
met een maximum van 10 jaar en een
interne of externe evaluatie na 5 jaar.

Vraag voor opleiding en examen tot het
behalen van het diploma risicovolle taken
IS081 de gepaste offerte aan.

Afspraken
De klant zorgt voor:
o opvang en begeleiding van de lesgever
o een geschikt en aan de groepsgrootte
aangepast leslokaal met beamer
o de mogelijkheid om in uw bedrijf met
adembescherming rond te gaan
o complete uitrusting autonome
ademhalingsbescherming met een
minimum van 1 set per 2 deelnemers
De deelnemers dragen veiligheidsschoenen en
comfortabele kledij.

“Een opleiding in het
weekend of in de avond?
Liever de luxe van filevrije
lesuren? Het kan!”

Basisopleiding: de geslaagde deelnemer
ontvangt een uniek genummerd diploma
met een geldigheidsduur volgens interne
RI&E maar met een maximum van 10 jaar
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Drager van autonome adembescherming
Prijsafspraak opleiding op locatie
klant of in het opleidingcentrum

Lesinhoud
Theorie
o
o
o

o
o
o

algemene veiligheidsregels
anatomie en fysiologie van het
ademhalingsstelsel
situering van omgevingsonafhankelijke
ademluchttoestellen binnen de groep
‘ademhalingsbescherming’
adembescherming en soorten
adembeschermingstoestellen
bouw en werking van het ademluchttoestel
interventie- en evacuatietechnieken

Praktijk
o
o
o
o
o

toepassing algemene veiligheidsregels
individuele controle toestel
op- en afzetprocedure
gewenning werken met
adembeschermingstoestel
op een veilige manier zich verplaatsten
door een industriële installatie en uitvoeren
van elementaire werkzaamheden

Op aanvraag.

“Korte toolboxen, individuele
coaching of doorgedreven
trainingen. Specifieke risico’s
of procedures, we nemen het
graag op in uw opleiding op
maat!”

Beide gedeelten kunnen worden afgesloten met
een test.
Opleiding op maat is mogelijk.

Documentatie
Syllabus/naslagwerk voor alle deelnemers

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U
kunt ze raadplegen op www.humat.be.
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