Byggarbetsmiljösamordning BAS-P/U.
Byggnads- och anläggningsarbete har drabbats av många olyckor
och arbetssjukdomar vilka går att förebygga i stor omfattning med
kunskaper hos chefer, projektledare och konstruktörer.
Dessutom kräver arbetsmiljölagen att det skall utses både en
byggarbetsmiljösamordnare under planering/projektering en BAS-P,
samt under utförandefasen en BAS-U.
Det är också ett krav i arbetsmiljölagstiftningen att dessa utsedda
BAS-P och BAS-U ska ha verifierbar teoretisk kunskap samt praktisk
erfarenhet för det projekt de tilldelats.
Täbyhälsan har nu en arbetsmiljöingenjör och utbildare som inte bara kan
ge grundläggande 24 timmars utbildning enligt Arbetsmiljöverkets
rekommendationer, utan också en fortsättningsutbildning så att en
deltagare kan genomgå en personlig certifiering av DNV.
Dag 1 Grundläggande kunskaper kring arbetsmiljölagstiftning,
systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning samt
kunskaper i arbetsmiljölagen om BAS-P/Us uppgifter.
En hemläxa utdelas i vilken ingår två tester och 25 frågor
som deltagaren får redovisa dag två.
Dag 2 Deltagarna redovisar sin hemläxa och kunskapstesten. Fördjupning sker inom olika ämnesområden som byggergonomi,
kemikaliehantering och riskbedömning. Deltagarna får träna sig i
att upprätta arbetsmiljöplaner med utgångspunkt från olika
situationer. BAS-P/U uppdrag och arbete i byggprocessen
sammanfattas.
Datum:

24 och 25 januari 2017
16 och 17 maj 2017
26 och 27 oktober 2017

Plats:

Täby

Tid:

9.00-16.00

(Hemläxa skickas ut i förväg).

För anmälan eller vid frågor kontakta Täbyhälsan på:
tabyhalsan@tabyhalsan.se / tel. 08-473 64 00
Kanalvägen 17, 183 38 Täby | Org.nr. 556308-3954 | Växel 08-473 64 00 | Fax 08-473 64 29 | tabyhalsan@tabyhalsan.se | www.tabyhalsan.se

Byggarbetsmiljösamordning repetitionsutbildning.
Det har hänt mycket inom lagstiftningsområdet som en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U behöver vara insatt i. Dessutom har det
utvecklats en ny mall för AMP (arbetsmiljöplan) samt olika checklistor,
arbetsberedningar m.m.
Under utbildningen får du en repetition men också ta del av nyheter.
Du får ett intyg på att du blivit uppdaterad i dina arbetsmiljökunskaper.

Datum:

Tisdag 31 januari
Torsdag 21 september

Plats:

Täby

Tid:

9.00-16.00

För anmälan eller vid frågor kontakta Täbyhälsan på:
tabyhalsan@tabyhalsan.se / tel. 08-473 64 00

Kanalvägen 17, 183 38 Täby | Org.nr. 556308-3954 | Växel 08-473 64 00 | Fax 08-473 64 29 | tabyhalsan@tabyhalsan.se | www.tabyhalsan.se

