GWO
Basic Safety Training Courses
AMU-Vest er certificeret udbyder af træning inden for GWO standarden
Alle vore kurser bliver udført af os eller i samarbejde med ekstern samarbejdspartner

GWO Standard Package for Basic Safety
Training
Træningen indeholder følgende kurser:
Førstehjælp.......................2 dage................... 2.626,00 DDK
Manual Handling.............4 timer................. 1.026,00 DKK
Fire Awareness................4 timer................. 1.926,00 DKK
Working at Heights.........2 dage................... 4.701,00 DKK
Sea Survival......................1,5 dage............... 5.226,00 DKK

GWO refresher Basic Safety Training
Træningen indeholder følgende kurser:
First Aid..............................1 dag..................... 2.026,00 DKK
Manual Handling.............4 timer................. 1.026,00 DKK
Fire Awareness................4 timer................. 1.926,00 DKK
Working at Heights.........1 dag.................... 3.326,00 DKK
Sea Survival......................1 dag..................... 4.576,00 DKK

Alle priser inkludere madkort og udgifter til certifikater, men ekskl. moms.
Alle certifikater gælder for en 2 årig periode.

GWO Basic Safety Training Courses
2 dage

GWO First Aid kurset skal sikre, at deltagerne er i stand
til at demonstrere og har forståelse for vigtigheden af
kunne udfører førstehjælp på en sikker måde i henhold til ERC og AHA retningslinjer. Eleverne vil kunne
genkende (demonstrere) normale tegn og symptomer
på alvorlige og mindre skader og sygdom relateret til
menneskekroppen. Efter afslutningen skal eleverne
have forståelse for førstehjælpens A - B - C og brug af
en hjertestarter (AED).

Manual Handling

4 timer

GWO Manual Handling kurset skal sikre at, deltagerne
har forståelse for vigtigheden af at udføre arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse med lovkravene for deres geografiske placering.
Praktiske øvelser udføres for at forstå og demonstrere
korrekt brug af ben, arme og rygmuskler, når man løfter eller flytter tunge genstande.

Fire Awareness

4 timer

GWO Fire Awareness kurset skal sikre, at deltagerne
er i stand til at demonstrere viden om udvikling og
spredning af ild, årsagerne til brande i vindmøller og
farerne i forbindelse hermed.
Som sådan kan enkeltpersoner identificere ethvert
tegn på brand i et vindmølle-miljø. Ved afslutningen
kan enkeltpersoner demonstrere korrekte handlinger
ved opdagelse af brand, herunder korrekt drift stop og
brandslukning ved hjælp af brandbekæmpelsesudstyret i en WTG

Working at Heights

2 dage

GWO Working at Heights kurset skal sikre, at deltagerne kan arbejde i højden sikkert, at delegerede er
i stand til at demonstrere kendskab til farer og risici
forbundet med arbejde på højder, herunder forståelse
af gældende national lovgivning vedrørende arbejde i
højder, korrekt identifikation af PPE, herunder identifikation af europæiske / globale standardmarkeringer,
f.eks. på sele, falddæmper og lanyards mv. og demonstrer korrekt brug af personlig beskyttelse udstyr PPE.
Samt sikkert brug af udstyr til redning og evakuering
af en tilskadekommen person fra en WTG.

Sea Survival

1,5 dage

GWO Sea Survival kurset skal sikre, at enkeltpersoner er i stand til at demonstrere kendskab til farer og
symptomer relateret til hypotermi og drukning. Dette
indebærer forståelse for fordelene og begrænsningerne af de forskellige LSA og PFPE, der almindeligvis
anvendes offshore i vindenergiindustrien. Eleverne kan
anvende udstyret i overensstemmelse hermed. I praktiske øvelser skal enkeltpersoner demonstrere sikker
overførsel fra skib til havn og skib til fundament, herunder at kunne vise kendskab til nød- og sikkerhedsprocedurerne på installationer, fartøjer og WTG, der
beskriver individuelle og kollektive overlevelsesteknikker til søs.
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