ΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΦΗΛΟ ΒΙΟΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
HIGHER PRODUCTIVITY FOR
HIGHER STANDARD OF LIVING

Πρόγραμμα Κατάρτισης:

Πρόγραμμα εμβάθσνσης σε θέματα ασυάλειας και σγείας στην εργασία
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ/ΓΙΑΚΙΝΗΗΦΟΡΣΙΧΝ/ΟΥΗΜΑΣΧΝ/ΠΡΟΧΠΧΝ/ΜΑΠ
(ΗΒΟ173 )
Ηκεξνκελίεο Δηεμαγωγήο: 24.09.2019 – 15.10.2019
Τόπνο Δηεμαγωγήο: Κηήξηα ΚΔΠΑ (πξώελ ΑΤΙ), Κσλζηαληίλνπ Καβάθε 20, 2121 Αγιαληδηά.
Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο:

Σηέιηνο Θενθάλνπο
Τει.: 22697230, Φαμ: 22375450,Email:stheophanous@kepa.mlsi.gov.cy

Δηθαίωκα Σπκκεηνρήο:
€210,00 ην άηνκν

Επηρνξήγεζε ΑλΑΔ:
€ 168,00ην άηνκν

Υπόινηπν πιεξωηέν ζην
ΚΕΠΑ: €42,00 ην άηνκν

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Η λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε θαηάξηηζε ζηνπο εξγνδνηνύκελνύο ηνπ γηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη ζηηο εξγαζίεο ζε ύςνο, ζηε
δηαθίλεζε θνξηίσλ, ζηε δηαθίλεζε πξνζώπσλ θαη νρεκάησλ, ζηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαζώο επίζεο
θαη ζε άιια ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. Τν πξόγξακκα θαιύπηεη ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 130 σξώλ πνπ απαηηείηαη από ην Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα έγθξηζε Λεηηνπξγνύ
Αζθάιεηαο, αιιά απνηειεί θαη απηόλνκε εθπαίδεπζε γηα νκάδεο αηόκσλ κε αξκνδηόηεηα ζηα ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πγείαο.
ΣΟΥΟΙ:
Με ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε λα:
 Καηαλννύλ ηηο πξόλνηεο ηεο Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο.
 Δπηζεκαίλνπλ ηνπο θηλδύλνπο ζε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζίεο ζε ύςνο, δηαθίλεζε
θνξηίσλ, πξνζώπσλ θαη νρεκάησλ θηι.)
 Πεξηγξάθνπλ ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ή κείσζεο ησλ θηλδύλσλ.
 Καηαλννύλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηελ εξγαζία.
ΠΡΟ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ:
Λεηηνπξγνύο Αζθάιεηαο, κέιε Δζσηεξηθώλ Υπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο, κέιε Δπηηξνπώλ
Αζθάιεηαο, άηνκα κε αξκνδηόηεηα ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 24 ώρες
Κάζε Τξίηε 24 Σεπηεκβξίνπ κέρξη 15 Οθησβξίνπ 2019 (8.30π.κ.-3.00κ.κ.).
ΓΛΧΑ: Ειιεληθή
ΔΙΗΓΗΣΗ: Σηέιηνο Θενθάλνπο ,Δθπαηδεπηήο ΚΔΠΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΘΔΔΧΝ: 28
ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: Γηαιέμεηο κε ζπδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο, θαη αζθήζεηο.
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ/ΔΞΟΠΛΙΜΟ: Πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ, πίλαθαο.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σρίτη, 24/09/2019
Αζθάλεια και σγεία ζηα καηαζκεσαζηικά έργα και ζηις εργαζίες ζε ύυος
 Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ.
 Ο πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο Νόκνο 1996-2015. Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (Διάρηζηεο
Πξνδηαγξαθέο γηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα) Καλνληζκό 410/2015.
 Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ έξγνπ (Σρέδην
Αζθάιεηαο θαη Υγείαο) θαη Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ) ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα.
 Δξγαζίεο ζε ύςνο (ηθξηώκαηα, θιίκαθεο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα). Δθηίκεζε θηλδύλσλ πηώζεο από
ύςνο. Κώδηθαο Πξαθηηθήο γηα εξγαζίαο ζε Ύςνο.

Σετάρτη, 2/10/2019
Κίνδσνοι καηά ηην διακίνηζη θορηίφν
 Γηαθίλεζε θνξηίσλ κε ηα ρέξηα θαη δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα.
 Αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ από ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ κε ηε ρξήζε θαηαιόγνπ ειέγρνπ
θαη ηε Μέζνδν Βαζηθώλ Σηνηρείσλ (Key Item Method).
 Καιέο πξαθηηθέο (αλύςσζε, θξάηεκα, κεηαθνξά, ώζεζε θαη έιμε). Τξόπνη κεηαθνξάο δηαθόξσλ
πιηθώλ αλάινγα κε ηελ θύζε ησλ εξγαζηώλ.
Σρίτη, 8/10/2019

Διακίνηζη προζώπφν και οτημάηφν και Σήμανζη
 Γηάδξνκνη, νδνί θαη δηαθίλεζε πξνζώπσλ θαη νρεκάησλ.
 Σήκαλζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. (Σήκαηα δηάζσζεο ή βνήζεηαο, Σήκαηα ππξνζβεζηηθνύ
πιηθνύ ή εμνπιηζκνύ, Σήκαηα απαγόξεπζεο, Σήκαηα πξνεηδνπνίεζεο, Σήκαηα ππνρξέσζεο)
 Πξαθηηθή ζηηο εξγαζίεο ζε ύςνο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ΜΑΠ.

Σρίτη, 15/10/2019

Μέζα Αηομικής Προζηαζίας (ΜΑΠ)
 Δίδε ΜΑΠ.
 Κξηηήξηα επηινγήο.
 Φξήζε, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε.
 Σήκαλζε.

Όζνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε ηνπο, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηνπο επηζθεθζνύλ
αξκόδηνη ιεηηνπξγνί ηνπ ΚΕΠΑ, γηα δωξεάλ επί ηόπνπ ζπδήηεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ απηώλ.

