
Har du koll på fallskydd?

HEM    UTBILDNING & KURSER    KONTAKT

 

Sanktionsavgifter inom bygg & anläggning
Om du jobbar över 2 meter utan riktigt fallskydd
kan ditt företag få en avgift på mellan 40.000 och
400.000 kronor!

Läs mer om Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter
här.

Rätt utbildning!
Det är viktigt att du har grundläggande utbildning i
fallskydd när du jobbar på höjd, och kunskaper
om vilken sorts utrustning som just DU behöver.
Grundutbildningen är en halvdag. Vi anordnar
även fallskyddsutbildningar där praktiska
räddningsövningar ingår.
Läs mer om Lipacs Fallskyddsutbildning!

Vi håller utbildningar i hela landet! Boka direkt
nedanför eller kontakta oss för grupp- eller
företagsinterna kurser.
 

BOKA FALLSKYDDSUTBILDNING!
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Det finns många olika typer av
fallskyddsutrustningar. Det är viktigt att DU
använder rätt typ av utrustning och att den är
anpassad efter dina arbetsmoment. Använder du
fel utrustning kanske den inte skyddar dig vid fall!

Se till att alla som jobbar på höjd har rätt
utrustning!

Dela Vidarebefordra Dela Dela Dela

Rätt utrustning

Fallskydd i liftar
Fallskyddssele ska användas i lift när det finns
risk för påkörning!
Enligt AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar
och lyftredskap) ska personlig
fallskyddsutrustning användas i liften när det
finns risk att liften kan bli påkörd av annan
anordning eller fordon.
Vid användning av bomlift finns också risk för att
operatören slungas ut ur korgen, t ex vid ojämnt
underlag. LUR (Liftutbildningsrådet)
rekommenderar att alltid använda sele i bomlift.

Du vet väl att du kan hyra ett fallskydds-kit anpassat till liftar hos Lipac?! Hyr fallskydd här!

Ladda ner infoblad Fallskydd i lift

Följ oss:     

 
Lipac Utbildning | Missionsv. 60-62, Stockholm

 

Telefon: 08-704 29 18 | E-mail: katarina.jacobson@lipac.se
 

Om du inte önskar få nyhetsbrev i framtiden och vill avregistrera dig, klicka här.
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