Rescue Center Denmark

Højderedning og evakuering
Arbejde i højden – det er din sikkerhed, det gælder!

Rescue Center Denmark

Arbejde i højden er mange ting
Rescue center Denmarks kunder har mangeartede opgaver: Vindmølleindustren, på højlagre,
ved siloproduktion, maste- og bygningsarbejde eller i redningsbranchen – fælles er det, at sikkerheden skal være i orden, når der arbejdes i højden. Rescue Center Denmark har erfaringerne
til at sammensætte det trænings- og læringsprogram, der dækker de enkelte virksomhedernes
specifikke behov. Vi gør det målrettet og effektivt, uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Rådgivning med effekt – også for bundlinien
Hvorfor ikke undersøge mulighederne inden der investeres i højderedningsudstyr og personligt
sikkerhedsudstyr. Rescue Center Denmark er godkendte til at undervise i en række forskellige
typer udstyr og kan med vores erfaringer rådgive i mulighederne når der skal vælges udstyr.
Rescue Center Denmark er uafhængig af leverandører og økonomiske interesser. På den baggrund giver vi uvildig rådgivning om de mange udstyrsløsninger, der findes.
Vi kan også rådgive på arbejdsprocesserne. Hvordan løses opgaverne mest effektivt samtidig
med at sikkerheden er i orden? Det spørgsmål hjælper vi gerne med og har gode erfaringer –
det er ofte små ændringer i hverdagens arbejdstilrettelæggelse, der kan give effekt.
Sidste kunde, der spurgte sparede et pænt 6 cifret beløb – hvert år!
Undervisere med erfaring
Rescue Center Denmarks undervisere har års erfaringer med arbejde i højden og er samtidig
løbende certificeret eller recertificeret af producenterne til forskellige udstyr. Vi kan gennemføre undervisning i mange forskellige udstyr f.eks Red Pro, Milan og Rollgliss. Kurserne er et mix
af teori og praktik. I de praktiske øvelser er sikkerheden vort primære fokus.
GWO-kurser: Vi leverer også til vindmølleindustrien
Rescue Center Denmark er certificerede i gennemførelse af Basic Safety Traing i henhold til
vindmølleindustriens krav. (GWO-Standarden). Det er kursuspakker med 5 eller 6½ dags træning, ring og få tilsendt specialbrochure.
Vores kursusprogram omfatter
•

Anvendelse af faldsikringsudstyr (Vejledende varighed: 1 dag)

•

Højderedning, højlagre (Vejledende varighed: 2 dage)

•

Højderedning, specialopgaver (Vejledende varighed: 2 - 5 dage)

•

Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højden, målrettet redningspersonale.
(Varighed: 5 dage)

•

Genopfriskningskurser, højderedning (Vejledende varighed: 1 dag)

•

GWO-standard: Spørg efter specialbrochure.

•

On-site træning: Når situationen kræver træning på arbejdspladsen så rykker vi ud, såvel i
indland som udland og gennemfører den aftalte træning. Vi er fleksible med kort varsel

Det er vigtigt at få forventningerne til kurset afpasset til den aktuelle situation, så derfor fastlægges kursusindhold og varighed i samarbejde med kunden. Kurserne kan eventuelt suppleres
med andre emner f.eks. elementær brandslukning, førstehjælp m.v.
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Eksempel på kursusindhold, kundespecifik løsning
•

Faldsikring, brug af personligt sikkerhedsudstyr – 8 lektioner, herunder aflastning ved
arbejde i master

•

Højderedning og evakuering – 16 lektioner, herunder nødplan og gennemgang af udstyrstyper.

•

Anhugning af byrder med vægt på det udstyr og de emner, der bruges i dagligdagen –
4 lektioner

•

Sikkerhed ved eftersyns- og montage opgaver, praktiske øvelser i mast – 4 lektioner

•

Ergonomi: 5 lektioner. Arbejdsstillinger og arbejdsbelastninger, hvordan minimeres disse.

Deltagerne medbringer eget udstyr og emner til montering i master som praktiske øvelser i
undervisningen.
Vi klarer såvel små som store opgaver
Rescue Center Denmark har kapaciteten til aktiviteter for mange medarbejdere på kursus eller
til afhjælpning af uddannelsesbehov hos enkelte eller små grupper af medarbejdere – tag os
med på råd, når der skal uddannes eller trænes i eller udenfor virksomheden. Vi har fokus på
kunden og kvalitative løsninger af jeres uddannelsesbehov.
Vi leverer også til vindmølleindustrien
Rescue Center Denmark er certificerede i gennemførelse af Basic Safety Traing i henhold til
vindmølleindustriens krav. (GWO-Standarden).
Det er kursuspakker med 5 eller 6½ dags træning, ring og få tilsendt specialbrochure.
Kursussted
Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N eller efter aftale on-site eller i virksomheden.
Pris
Kontakt os og vi udregner gerne et uforpligtende tilbud.
Forplejning og indkvartering
Vi kan arrangere forplejning på kurserne og indkvartering, hvis dette ønskes.
Kontakt og kursusbestilling
Yderligere informationer: Konsulent John Møller Jensen, jmj@rescuecenter.dk, tlf.: 3046 4880

OM OS
Rescue Center Denmark blev etableret den 17. august 2012 ved en sammenlægning af
aktiviteterne ved EUC Vest og KursusCenter Vest indenfor brand, redning, ambulance,
redderelevuddannelsen, autohjælp og bjærgning, samt førstehjælp.
Vi har mere end tyve års erfaring i kurser og uddannelse til branchen.
Vi arbejder målrettet på at blive branchens foretrukne samarbejdspartner, når det gælder
uddannelse og træning.
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