Projekt ABClean

Projekt ABClean ma na celu poprawę profilaktyki i bezpieczeostwa w miejscu pracy poprzez dodanie
aspektu środowiskowego do tradycyjnego szkolenia w zakresie zdrowia zawodowego. Projekt
podnosi świadomośd dotyczącą ryzyka związanego z narażeniem na azbest proponując przekrojowy
opis procedur – procedur wykrywania, usuwania, demontażu azbestu, zarządzania odpadami
azbestowymi, procedur prawnych oraz obowiązków – które mają zostad wdrożone zarówno przez
pracodawców jak i pracowników zaangażowanych w prace wiążące się z narażeniem na azbest.
Projekt zakłada opracowanie:
 Standardu kwalifikacji ABClean
 Całkowicie nowego kursu e-learningowego z zakresu świadomości azbestu
 Zestawu szkoleniowego, którego mogą używad kierownicy BHP oraz kierownicy budowy w
celu przeprowadzania rozmów dotyczących azbestu w miejscu pracy i podnoszenia
świadomości.

Kurs e-learningowy ABClean
Kurs e-learningowy będzie odpowiednikiem kwalifikacji na 4 poziomie Europejskich Ram Kwalifikacji
(EQF) dla kierowników BHP oraz kierowników budowy. Będzie on składał się z krótkich modułów w
każdej chwili łatwo dostępnych za pomocą komputera.
Moduł 1- Główne pojęcia dotyczące azbestu
Moduł 2- Regulacje prawne dotyczące azbestu w Unii Europejskiej
Moduł 3 - Identyfikacja materiałów zawierających azbest
Moduł 4 - Identyfikacja zagrożenia i ocena ryzyka
Moduł 5 - Bezpieczne metody pracy
Moduł 6- Procedury dotyczące czyszczenia, dekontaminacji i zarządzania odpadami zawierającymi
azbest
Moduł 7- Potrzeby w zakresie szkoleo, świadomości i komunikacji
Kurs jest łatwy w obsłudze, przyjazny dla osób szkolonych oraz zawiera wiele angażujących
kursantów czynności interaktywnych, studia przypadków oraz filmy. Po zakooczeniu wszystkich
modułów e-learningowych każdy uczestnik otrzyma drukowany certyfikat, będący dowodem
kompetencji.
Zestaw Pracuj Bezpiecznie
Zestaw Pracuj Bezpiecznie jest narzędziem szkoleniowym, którego kierownicy BHP oraz kierownicy
budowy mogą używad podczas przeprowadzania rozmów dotyczących azbestu w miejscu pracy i by
podnosid świadomośd pracowników. Zestaw Pracuj Bezpiecznie jest zaprojektowany tak by
przedstawiad i wyjaśniad wszystkie środki bezpieczeostwa oraz środki bezpieczeostwa
środowiskowego w cyklu zarządzania azbestem. Zestaw zawiera:





Często Zadawane Pytania (FAQs)
Przykłady najlepszych praktyk związanych z szeroką gamą technik zarządzania azbestem
Zalaminowane plakaty do powieszenia w miejscach pracy jako „przypominacze”
Listy kontrolne, aby pomóc pracownikom w różnych cyklach zarządzania azbestem i by
umożliwid identyfikację zagrożeo środowiskowych i zagrożeo dla zdrowia.

Jeśli chciałbyś się zarejestrowad do uczestnictwa w kursie lub uzyskad więcej szczegółowych
informacji skontaktuj się z ………………………………………………………………………………………………….

