E-learning

Basutbildning i säker gashantering

Smidig utbildning
med e-learning
Air Liquides e-learning innehåller det
viktigaste du bör veta när du hanterar
gaser i din dagliga verksamhet.
Utbildningen omfattar tre moduler och
är enkel och pedagogisk.
 Inkoppling av gasflaska
 Hantering & förvaring av gasflaskor
 Gas och säkerhet

För säker och effektiv
gashantering
Syftet med Air Liquides e-learning i gashantering är
att öka säkerheten i din verksamhet. Målet är att deltagarna efter färdig utbildning ska känna sig trygga
när de hanterar gaser.
De tre modulerna ger deltagarna grundläggande
kunskaper om gasers egenskaper och hur man
praktiskt och säkert hanterar gaser. Varje modul tar
ca 30 minuter att göra och ger en noggrann genomgång av respektive område. Innehållet varvas med
övningar och kunskapsfrågor.
E-learningen görs individuellt när det passar
deltagaren. När som helst kan utbildningen pausas
och deltagaren kan fortsätta på samma ställe vid ett
senare tillfälle.
Efter varje avslutad och godkänd modul kan
deltagaren skriva ut ett personligt diplom.

Modul 1

Inkoppling av gasflaska
Lär dig hur du på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska,
monterar en regulator och väljer slang.
Lär dig också mer om gasernas olika egenskaper och
märkningen på gasflaskor.

Modul 2

Hantering och förvaring
Lär dig vilka krav myndigheterna ställer när det gäller
förvaring och hantering av gasflaskor.
Lär dig också vilka regler som gäller för egenkontroll
(”Gula kortet”) och skyltar samt vad som ingår i en
gasföreståndares ansvar.
Modul 3

Gas och säkerhet
En fördjupad genomgång av gasers egenskaper.
Lär dig mer om riskerna och hur du gör för att arbeta
på säkrast möjliga sätt.

Kundservice
kundservice.sweden@airliquide.com
Tel 020-44 01 44

Air Liquide Gas AB
Box 2911
212 09 Malmö
Tel: 040-38 10 00
www.airliquide.se | www.mygas.se

Teckna ditt abonnemang så att det passar din verksamhet: 1 år eller 2 månader.
Utarbetning av ytterligare moduler pågår.

Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster
för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder,
har ca 65 000 medarbetare och över 3,5 miljoner kunder och patienter.
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Kontakta oss!

Innehållet i modulerna är utarbetat i enlighet med
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

