„ABClean“ projektas
„ABClean“ projektu ketinama pagerinti prevenciją ir saugą darbo vietoje į tradicinius profesinės
sveikatos mokymus įtraukiant aplinkosaugos sritį. Projektu didinamas informuotumas apie asbesto
poveikio riziką ir siūlomas transversalus požiūris, kad darbo procedūras – aptikimą, šalinimą,
griovimą, atliekų tvarkymą ir teisines procedūras bei įsipareigojimus, – turėtų atlikti ir darbdaviai, ir
darbuotojai kartu.
Projekte formuojami šie elementai:
 „ABClean“ kvalifikacijos standartas
 Visiškai nauji informuotumo apie asbestą elektroninio mokymo kursai
 Mokymo įrankių komplektas, kurį Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadovai arba
statybvietės prižiūrėtojai gali naudoti darbo vietose skaitydami paskaitas apie darbo su
asbestu priemonių komplektą ir didinti informuotumą
„ABClean“ elektroninio mokymosi kursai
Elektroninio mokymosi kursai Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadovams arba statybvietės
prižiūrėtojams bus tolygūs 4 lygio EKS kvalifikacijai. Kursus sudaro lengvai bet kuriuo metu
kompiuteriu prieinami trumpi moduliai;
Modulis nr. 1-Įžanga ir medžiagų bei pavojų identifikavimas darbo vietoje
Modulis nr. 2-Asbesto reglamentavimas Europos Sąjungoje
Modulis nr. 3-Asbesto turinčių medžiagų identifikavimas
Modulis nr. 4-Pavojaus identifikavimas ir rizikos vertinimas
Modulis nr. 5-Saugaus darbo praktika
Modulis nr. 6-Valymo, nukenksminimo ir atliekų tvarkymo praktika
Modulis nr. 7-Mokymų, informavimo ir komunikacijos poreikiai
Kursai taip pat yra patogūs naudoti bei apjungia interaktyvius užsiėmimus, socialinius tyrimus bei
vaizdo įrašus. Užbaigęs visus elektroninio mokymosi modulius besimokantysis gaus
kompetentingumą patvirtinantį spausdintiną sertifikatą.
Saugesnio darbo rinkinys
Saugesnio darbo rinkinys – tai mokymo įrankių komplektas, kurį Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos
vadovai ar statybvietės prižiūrėtojai gali naudoti darbo vietose skaitydami paskaitas apie darbo su
asbestu priemonių komplektą ir didinti informuotumą. Saugesnio darbo rinkinys sukurtas siekiant
paaiškinti visas sveikatos saugos ir aplinkosaugos priemones asbesto valdymo cikluose. Darbo
rinkinio sudėtis:





Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Geriausios praktikos pavyzdžiai susiję su įvairiais asbesto valdymo metodais
Laminuoti plakatai skirti pakabinti darbo vietoje kaip priminimą
Kontroliniai sąrašai padedantys darbuotojams įvairiuose asbesto valdymo cikluose ir
identifikuojant aplinkosaugos bei sveikatos riziką

Jei susidomėjote kursais ir norėtumėte užregistruoti arba gauti daugiau informacijos, kreipkitės:
ĮRAŠYKITE KONTAKTINĮ VARDĄ / KONTAKTINIUS DUOMENIS

