PTC Praktijk Trainings Centrum

Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau

Het begint met Veilige kennis
Jaarlijks trainen honderden bedrijfshulpverleners bij PTC Opleidingen.
Door jarenlange ervaring, veel onderzoek en innovatie is PTC
Opleidingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. wij zijn een
multifunctioneel
bedrijf met een schat aan expertise op het gebied van
brandbestrijding en ontruiming.

Bedrijfshulpverlening is geen core-business van PTC Opleidingen,
maar veel klanten en organisaties vragen om onze expertise.
PTC Opleidingen ziet het als haar maatschappelijk plicht om ook BHV
opleidingen en cursussen te organiseren en aan te bieden.
En dat doen we graag!

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?
Het is donderdagmiddag, half vier. Het gebouw zit vol
medewerkers en bezoekers als het brandalarm afgaat.
De rook in het trappenhuis verspreidt zich snel door het kantoor.
Medewerkers en bezoekers lopen in paniek rond.
Sommigen werken gewoon door. Het is van levensbelang
dat iedereen
ereen zo snel mogelijk naar buiten gaat.
Wie start de bedrijfshulpverlening op, wie doet een bluspoging en wie
zorgt voor een veilige evacuatie?

BHV is, een door uw organisatie zelf georganiseerde, hulp
voor werknemers bij gevaarlijke situaties.

Als er een situatie ontstaat waarin werknemers of bezoekers
gevaar lopen, bent u verplicht dit te voorkomen of te beperken. Het
inzetten van BHV’ers is cruciaal.
PTC Opleidingen kan u helpen om uw BHV’ers gedegen op te leiden.

Altijd een passende training
Voor wie is de BHV opleiding?
Als u eenmaal het BHV certificaat hebt gehaald is het, hoe
vreemd dat ook klinkt, te hopen dat u het weinig hoeft te
gebruiken.
Toch wilt u zeker weten dat u goed kunt en durft te
handelen op het moment dat het er op aan komt.
Inhoud
In deze opleiding wordt aandacht besteed aan het
verbeteren van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw
kennis. U zorgt er ook voor dat u zelf weer "up-to-date"
wordt gebracht.
PTC – Opleidingen begrijpt dat u opleiding belangrijk vindt,
maar dan wel graag ter zake!
Wij geven geeft de herhalingsopleiding dan ook volgens
het principe dat chique "capita selecta" wordt genoemd.
Oftewel, op basis van uw wensen worden specifieke
onderdelen uit de verplichte lesstof uitgelicht om u daar
extra over te informeren of mee te laten oefenen!
Cursusduur: 1 dag
Cursuslocatie:
Uw bedrijf
Cursusprijs:
Groepsprijs: bij 10 deelnemers, € 795,00 ( ex. Btw)
excl matrialen
Cursusinhoud
In deze module leert u, in uw eigen tempo (ongeveer 2 tot
2,5 uur), alle basisbeginselen van de Basis Hulp Verlening
(BHV).
Alle onderdelen komen ruimschoots aan bod, zoals:

Brand:

Rautekgreep

Brandbestrijding
Kleine blusmiddelen
(poeder, schuim,water,
CO2 en de blusdeken)
Branddriehoek en de
brandvijfhoek
Het ontstaan van brand
Deurprocedure
Alarmering
Ontruiming

Stabiele zijligging
Reanimatie
Gebruik van de AED
Heimlichmethode
Wondsnelverband

Pagina

Van buik naar methode

3

Levensreddend handelen:

Praktijk Eerste hulp + AED
Tevens wordt er geoefend en er komen nog wat
onderwerpen bij zoals:
AED,
epilepsie,
extra verbandleer,
vergiftiging,
onderkoeling
oververhitting
allergische reacties.

Praktijk Brandbestrijding
Extra aandacht voor communicatie en ontruiming.
Tevens wordt er met diverse blussers geoefend, zoals:
•
•
•

CO2 blusser vloeistofbrand
Vlam in de “pan “ met deksel en branddeken
brand doven met Schuimblusser.

De praktische vaardigheden van de cursist staan centraal
in deze cursus. en zal er rekening worden gehouden met
uw bedrijfssituatie.

Veiligheidstrainingen
Omdat er vaak behoefte bestaat aan trainingen die
puur gericht zijn op veiligheid, bieden wij u
verschillende veiligheidstrainingen aan. Deze
trainingen helpen uw medewerkers, maar ook uw
managers om veiligheid in de praktijk te brengen.
Deze veiligheidstrainingen worden op uw eigen locatie
gegeven en zijn helemaal op uw behoefte afgestemd.
Bij u of bij ons?
Wij bieden trainingen aan op uw locatie of op onze
compleet ingerichte locatie te Amersfoort.
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Subsidie
Trainingen vormen een investering in uw personeel
die zich terugbetaalt. Wist u dat in veel gevallen
hiervoor subsidie beschikbaar is die op kan lopen tot
100% van uw investering?

Bespaar kosten met PTC opleidingen
Maar………….. niet ten koste van uw veiligheid

Tel
: 030 – 774 00 74
Fax : 084- 72 12 576
e-mail : mailto:info@ptc-opleidingen.nl
site : http://www.ptc-opleidingen.nl/
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adres : Hagenweg 3c – 4131LX -Vianen

