Curs Prevenció de Riscos Laborals

CARRETONS ELEVADORS
OBJECTIUS:
El carretó elevador és un vehicle que pot provocar situacions de perill. Aquestes situacions poden evitarse, en la mesura en que estan relacionades directament amb qui el condueix.
Els conductors de carretons elevadors estan obligats a rebre una formació específica segons la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i el Real Decret 39/97.

DESTINATARIS:



Persones que ja utilitzen els carretons elevadors a la feina i per tant coneixen el seu funcionament, i
que vulguin aprofundir en el tractament dels riscos.
Responsables de departament, amb treballadors al seu càrrec usuaris de carretons elevadors que
vulguin fer un seguiment en la implantació de les pautes segures i en la correcció de desviaments
respecte d’aquestes.

TEMARI (TEORIA + PRÀCTICA + EXAMEN):
− Conscienciar als conductors de carretons elevadors dels perills que comporta la utilització dels
carretons: factors de risc, accidents
− Pautes preceptives per tal de controlar els factors de riscs
− Eines pràctiques per assegurar el bon estat dels elements crítics dels carretons elevadors (check list)

DATES: Dilluns i dimarts, 22 i 23 de gener de 2018
LLOC DE REALITZACIÓ:
Teoria: Cambra de Comerç de Palamós - c/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 2ª pl. (Galeries Carme) Palamós
Pràctica: Zona Portuària, (enfront de la bàscula) Palamós

DESENVOLUPAMENT DEL CURS I HORARIS:
1r. dia (22/1/18) : de 17 a 21 h : Teoria. Cambra de Comerç de Palamós (4 h)
2n dia (23/1/18) : de 17 a 21 h : Pràctica. Zona Portuària (4 h)

PREU DEL CURS:

FR-FOR-11

Membres Cambra i Particulars: 98 € - No membres: 130 €
Curs bonificable a través de la Fund. Tripartita (drets tramitació 30€/alumne)
El preu del curs inclou documentació i Certificat acreditatiu

INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari en línia

T. 972.31.40.77 – info@cambrapalamos.org / T. 972.32.08.84 – stfeliu@cambrescat.es

