«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»
24 ΜΑΪΟΥ 2019
Ανοικτό Σεμινάριο
Απευθύνεται: Σε εργαζόμενους τεχνικούς συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή και σε χειριστές
ηλεκτροδοτούμενων μηχανών, με προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και εμπειρία, έστω μικρή, σε
εργασίες συντήρησης.
Στόχος: Το σεμινάριο αυτό έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και όχι εξαντλητικό περιεχόμενο. Είναι σχεδιασμένο ώστε
να παρέχει (α) την απαιτούμενη πρώτη βασική γνώση για τους ηλεκτρικούς κινδύνους, (β) τη βασική ιδέα για την
οργάνωση των εργασιών με βάση την εθνική νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα αλλά και την καλή πρακτική πρόληψης
και προστασίας, καθώς και (γ) τη συνοπτική ενημέρωση γύρω από τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μέσα ατομικής
προστασίας και εξοπλισμό που οφείλουν να χρησιμοποιούνται στις εργασίες αυτές.
Θεματολογία:
•

Βασικές έννοιες στα θέματα ασφάλειας στις ηλεκτρολογικές εργασίες και τα ηλεκτρικά ατυχήματα. Οι
επιδράσεις του ηλεκτρ. ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα.

•

Αρχές Πρόληψης και Προστασίας προσώπων από τους ηλεκτρικούς κινδύνους.

•

Άμεση Επαφή με υπό τάση στοιχεία. Ασφαλείς αποστάσεις, Νόμος 158/75.

•

Έμμεση Επαφή με εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη.

•

Ηλεκτρικές Εκκενώσεις.

•

Εργασίες με συστοιχίες συσσωρευτών.

•

Ατομικά μέσα προστασίας.

•

Απομόνωση και Διακοπή (κατά το ΕΛΟΤ HD 384),

•

Απομόνωση για ηλεκτρολογικές εργασίες.

•

Διακοπή για μηχανολογική συντήρηση, Λειτουργικοί χειρισμοί.

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται και σχολιάζονται ένας σημαντικός αριθμός εικόνων και videos με ατυχήματα
αλλά και με σύγχρονες καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και επιδιώκεται ο διάλογος επάνω σε
πραγματικά περιστατικά και ατυχήματα.
Το σεμινάριο ως προς την ανωτέρω θεματολογία μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά από πριν
αλλά και κατά τη διεξαγωγή του στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εισηγητής: Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργάτη της Ergonomia.
Διάρκεια: 4 ώρες.
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Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.
Ώρες: 10:00π.μ. – 14:00μ.μ.
Τόπος: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. , Καραολή Μιχαήλ 53-57, Τ.Κ. 14231 Ν. Ιωνία Αττική.
• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ατομικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
• Λόγω περιορισμένων θέσεων τηρείται σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

Γενικές πληροφορίες: κα. Γκαρδάση , τηλ.: 210 2773327
email: seminars@ergonomia.gr
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