#130999

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

EHBO-TIPS EN ONGEVALSAANGIFTE

€ 205,70 incl. BTW

CORRECT REAGEREN IN NOODSITUATIES

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
CODE 95 = Bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C,C en D (=nascholing, permanente vorming, opleiding voor code 95, ...)

Omschrijving
Tijdens deze module binnen de nascholing vakbekwaamheid leer je de basis van EHBO en helpen we jou correct te reageren in noodsituaties. Daarnaast geven we jou
een aantal nuttige tips en een stappenplan om de ongevalsaangifte correct in te vullen.

Indien je een diepgaandere opleiding EHBO voor vrachtwagenchauffeurs wenst, verwijzen we je graag door naar de opleidingen EHBO 1 en EHBO 2.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Chauffeurs met een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Toelatingsvoorwaarden
Een geldig rijbewijs C of C en D met code 95
Nederlandse taal
Maximum 20 chauffeurs
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest!

Bijkomende info
Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs uit hetzelfde bedrijf is er prijskorting op aanvraag.
Bedrijfsintern:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

PROGRAMMA
Opleiding van 7 uur
Deel 1: Inschatten van de situatie: tips EHBO
Erger voorkomen
Hulpdiensten waarschuwen
Hulp verlenen aan gewonden
Optreden bij brand
Inzittenden redden
De veiligheid van inzittenden waarborgen
Reactie in geval van agressie
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Deel 2: Invullen van een ongevallenaangifte
Belangrijke definities gebruikt bij de verzekeringen
Beperkingen van de verzekeringen
Gemoedstoestand bij een ongeval
Procedures te volgen bij een ongeval
Invullen van het Europees aanrijdingsformulier
oefeningen invullen aanrijdingsformulier

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf zaterdag 19/09/2020 - Kortrijk
2 sessie(s) vanaf donderdag 26/11/2020 - Roeselare
2 sessie(s) vanaf zaterdag 28/11/2020 - Kortrijk
2 sessie(s) vanaf dinsdag 01/12/2020 - Zwijnaarde
2 sessie(s) vanaf woensdag 09/12/2020 - Brugge

Lesdata voor Kortrijk vanaf zaterdag 19/09/2020
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

zaterdag 19/09/2020

08:30

12:30

zaterdag 19/09/2020

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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