USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VERIŽNO
MOTORNO ŽAGO
http://www.zvd.si/motorne-zage/
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se udeležijo usposabljanja za varno delo z verižno motorno
žago.
NA USPOSABLJANJU BODO TEČAJNIKI SPOZNALI:
1.1. Dela verižno motorno žago - splošno:
nevarnosti pri delu z verižno motorno žago
nevarnosti pri gozdnih delih oziroma čiščenju
najbolj pogosti primeri nezgod v gozdovih
1.2. Ukrepi in normativi varnosti in zdravja pri delu:
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci v gozdovih (strokovne zahteve zdravstvene in psihofizične zahteve)
uporaba osebne varovalne opreme (varovala glave, sluha, oči, nog, rok, varovalna oblačila)
orodja in oprema pri delu z verižno motorno žago
1.3. Verižna motorna žaga:
opis
deli pomembni za varnost pri delu
deli pomembni za delovanje
izbira
okvare, zastoji, vzdrževanje
1.4. Osnovna pravila pri delu z verižno motorno žago:
žaganjanje
položaj delavca pri delu z verižno motorno žago
prežagovanje
splošni in posebni varnostni ukrepi pri delu verižno motorno žago
1.5. Varni delovni postopki in tehnike dela pri podiranju dreves oz. sečnji:
izbira smeri
čiščenje okolice in izbira smeri umika
obdelava korenovca
izdelava zaseka (kot, globina zaseka)
podžagovanje in oblikovanje ščetine (tanjša, debelejša drevesa)
klinjenje in naganjanje drevesa
umik ob padcu drevesa
sproščanje obviselih dreves
1.6. Kleščenje vej
1.7. Čiščenje podrasti
1.8. Delo v izrednih razmerah
snegolomi, ledolomi, vetrolomi
1.9. Vzdrževanje verižne motorne žage:
splošno o delovanju in vzdrževanju verižnih motornih žag
kontrolni pregled pred začetkom del / ob zaključku del
menjava verige / meča
ročno brušenje verige
preverjanje delovanja varnostnih naprav

LOKACIJA:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje.
TERMIN:
(1-2 dnevno teoretično in praktično usposabljanje, obseg praktičnega dela tečaja je prilagojen
tečajnikovemu predznanju)
Točen termin še ni določen. Ob zadostnem številu prijav se bo usposabljanje izvedlo v roku 14 dni.
KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Cena usposabljanja vključno s preizkusom znanja na udeleženca znaša 150,00 EUR brez DDV.
V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom usposabljanja vam zaračunamo administrativne stroške
v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.
KONTAKTNI OSEBI:
Gregor Osenar; T 01 58 55 134; M 041 732 603; F 01 585 51 80; E: znanje@zvd.si
Jana Cigula;
T 01 58 55 128; M 041 616 901; F 01 585 51 80; E: znanje@zvd.si
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Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: ZVD d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje, po faxu: 01 585 51 80,
emailu: znanje@zvd.si, ali pa se prijavite na spletnem obrazcu na naslovu http://www.zvd.si/motorne-zage/

