حلقه دراسيه حول تدريب أالنقاذ من ألرافعه ألبرجيه
•عامل عاجز عن أألداء •عامل معلق من زراع ألرافعه
• طوارىء طبيه أو نوبه قلبيه… هل ألشركه مستعدة لألنقاز؟
فى وقت الطوارىء الحساسة نجد ان المكونات المتعددة للرافعات منها تصميمات الكابينه ,وأيضآ
عدم توافر االسعاف وهذا يذيد من حدة مسؤلية من يتواجد ألنقاذ حياة عامل الرافعه ألبرجيه!

وصف للحلقه ألدراسيه
ألحلقه ألدراسيه لتدريب أألنقاذ من الرافعه البرجيه تعلم العامل المتواجد كيف ينقذ المصاب إذا
كان فاقد ألوعى ,أو من أى مكان من أعلى ألرافعه ألبرجيه ,أو من خالل سلم الوصول ,وأيضآ
من خالل ذراع ألرافعه أو ألثقل ألمواذن ,وأخرى من داخل كبينة ألتحكم .هذه ألحصه شامله
يومين وتركز على التطبيقات المختلفه ألستخدام معداتنا سهلة أألستعمال.
®ARK
وحدات أجهذة مساعدة أالنقاذ لدينا مقيمه لشخصينن ,هذه أألجهذه مكونه من عناصر مختلفه وهى موصالت
مثبت,جهاذ سحب قبل ألتجميع ,جهاذ تنزيل مذدوج أاليقاف ,حبل ألتوجيه وأيضآ أجهزه مصممه خصيصأ لتعادل
أى مطلب لألنقاذ من أماكن ألعمل ألمرتفعه.

®SRK-11
أختراعنا ألمسجل لألنقاذ الذاتى  /جهاذ أالنقاذ يوفر للمستعمل طريقه سهله وفعاله للهبوط.

SPEC PAK
حذام أمان كامل وفريد من نوعه يستخدم فى حمل المصاب .هذه أالداه ألعظيمه مذدوجة الحمايه للدوران الكامل
مع حذام أمان من ألفئه ألثالثه .كل هذا من أجل ألقضاء على أالحتياج إلى لوحات ضخمه ورافعات أالنقاذ ألثقيله.
فترة التدريب :يومين.
عدد العمال :يتراوح ما بين  6-4عمال لكل مدرب.
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أستكمال ألحلقه ألدراسيه لتدريب أالنقاذ من ألرافعه ألبرجيه
أهداف ألحلقه ألدراسيه
ألعامل سوف يتعلم طرق فعاله لنشر وتجهيز معدات أالنقاذ من أجل أن يكون
مستعدآ لألنقاذ فى حاالت ألطوارىء ,وأيضآ ألقواعد أألساسيه للحمايه من
ألسقوط وأخرى أساليب ألتصلق .وسوف نفسر ونوضح أألستعداد لما قبل أألنقاذ.
فقره ألتدريب تتضمن أهداف أخرى منها:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إستعداد لما قبل ألطوارىء
إختيار أألجهذه و طريقة أالستعمال
تقييم ألشخص ألمصاب
أختيار نقطة ألمركز أو ألمثبت
تحديد طريق أمن للهبوط
توعية من صدمه الشخص ألمعلق
تبادل ألمعلومات
تحذيم وأستخالص ألمصاب
رفع وخفض ألمصاب
صيانة ألمعدات واألهتمام بها

ألمواد ألمرجعيه
•
•
•

كتيب ألعامل
بطاقه ألهويه
شهادة إنجاذ

أكثر وقت خالل فترة التدريب ستكون أعلى هيكل معدنى مرتفع .بعد أن نتعرف على ألطرق ألبسيطه
ألستخدام وحدات أجهزة أألنقاذ وأجهزة أألنقاذ ألذاتى ألعامل سوف ينفذ ويشارك فى سيناريوهات مختلفه
مشابهه لحاالت أألنقاذ .هذه ألتدريبات سوف تتضمن حاالت متعدده من واقع الحياه.
• مصاب يمكن الوصول أليه
• مصاب معلق
• رفع ألمصاب
• إنقاذ ذاتى
• تدريبات أخرى للتحدى

يجب على ألعامل أن يكون معه معدات ألحمايه ألشخصيه ألمناسبه ألتى تحتوى على حزام أمان كامل و حبل
مذدوج وأيضآ أى أجهذه خاصه للحمايه من ألسقوط .ويجب على ألعامل أالستعداد للتسلق أعلى هيكل فعلي
عدة مرات خالل ألفتره ألتدريب.
*  TSLأيضآ تقدم حالقات دراسيه ا و اا ألستخدام أجهزه بديله.
أعادة إعتماد وتقييم لتدريب أالنقاذ من ألرافعه ألبرجيه
شركة تيك سيفتي الينذ  TSLتعرض حلقات دراسيه لمدة يوم واحد لتقييم وإعادة أعتماد للعمال ألذين لديهم
بطاقات تدريب منتهيه الصالحيه
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