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Webbaserad Härdplastutbildning
Om Altea AB
Altea AB är ett konsultföretag
som erbjuder kvalificerade
konsulttjänster inom områden
som miljö, kvalitet, arbetsmiljö,
livsmedel, energi och socialt
ansvarstagande.
Läs mer om Altea här.

Föreläsare
Altea har utbildare med stor
erfarenhet och bred bakgrund. Bland våra utbildare
återfinns erfarna miljö-,
kvalitets- och arbetsmiljökonsulter, jurister och
kemister.

Företagsspecifik
utbildning
Om Ni är minst fem
kursdeltagare så skräddarsyr vi
gärna en företagsspecifik
utbildning utifrån Er verksamhet och Ert företags behov.

Utbildningen ger Ditt företag möjligheten att uppfylla
arbetsmiljöverkets krav för användning av härdplaster
och allergiframkallande produkter. Vilka krav ställs och
vad gäller vid säker hantering?

Bakgrund
Härdplaster används inom många branscher och i varierande omfattning.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 ställer krav på utbildning för
härdplaster som bisfenoler(epoxi), isocyanater, cyanoakrylater etc.

Utbildningens syfte
Kursen syftar till att ge kunskap om kraven i föreskriften AFS 2014:43. Hur
härdplaster kan identifieras och vad som är minimikrav vid arbetet.

Vem vänder sig utbildningen till
Utbildningen vänder sig till dem som hanterar eller på annat sätt
exponeras för härdplaster eller allergiframkallande produkter och till
dem som leder arbete där dessa produkter förekommer.
För denna utbildning krävs inga särskilda förkunskaper.

Utbildningslängd
Utbildningen tar ungefär en timme.

Tryck här för intresseanmälan
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Kursbeskrivning – Webbaserad
härdplastutbildning
Anmälningsavgift
500 kr (exkl. moms) om Ert
företag har koordinatoravtal
med Altea AB.
650 kr (exkl. moms) om Ert
företag inte har koordinatoravtal med Altea AB.

Anmälan
Gå gärna in på vår hemsida för
utbildningar där Ni kan läsa
mer om enskilda utbildningstillfällen och anmäla Er.
Ni kan även anmäla
Er telefonledes på
tel. 013- 16 30 30

Under en arbetsdag kan man utsättas för kemikalier som medför risk för att
man utvecklar allergier. Arbetsgivaren har ansvar för de anställda och är
därmed skyldig att se till att de som exponeras för allergiframkallande
produkter, har den kunskap som krävs för att hantera produkterna på rätt
sätt.
Denna utbildning ger en överblick över olika härdplaster, vilka hälsorisker de
innebär för den som exponeras, hur man ska skydda sig och vad man ska
göra om olyckan är framme. Man får också en genomgång av krav i
föreskrifter, främst AFS 2014:43 och var i säkerhetsdatabladet man hittar
viktig information om hantering, skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden
mm.

Utbildningsmaterial
När vi får in Din anmälan mailar vi inom ett par dagar länk, inloggningsuppgifter och lösenord till Dig.
Utbildningen tar ungefär en timme och är uppdelad i kortare avsnitt. Varje
avsnitt följs av frågor som måste besvaras innan nästa avsnitt kan startas.
Frågorna är kryssfrågor med ett eller flera rätta svarsalternativ. Man kan gå
tillbaka och se ett avsnitt flera gånger om man så önskar.
Utbildningsmaterialet bygger både på ljud och bild.

Hör gärna av Er om Ni har
frågor eller önskar referenser
till våra utbildningar!

Utbildningsintyg
Efter genomförd utbildning kommer Du som deltagare att erhålla ett
utbildningsintyg via mail inom ett par dagar.
Tryck här för intresseanmälan

