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Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o. w Kłodzku
zaprasza do realizacji kursu w zakresie

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DLA KADRY PRACUJĄCEJ W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
SZKOŁACH I PLACÓWKACH
Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018r. poz.
2140) wprowadza obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich
pracowników szkoły lub placówki.
W myśl rozporządzenia, dyrektorzy szkół i placówek w terminie do 1 marca 2019r. mają zapewnić
przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Wychodząc naprzeciw tym zapisom oferujemy realizację takiego kursu:
Celem kursu jest:
 przekazanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, oraz wzbudzenie motywacji do prowadzenia działań ratowniczych.
Po ukończeniu uczestnik potrafi
 prawidłowo ocenić zagrożenia w miejscu zdarzenia,
 zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 prawidłowo wezwać pomoc,
 zacząć udzielać pierwszej pomocy przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
1. Szkolenie

trwa 1 dzień (8h) i obejmuje:
 zajęcia teoretyczne
 zajęcia praktyczne – z wykorzystaniem fantomów i odpowiedniego sprzętu
2. Termin
3. Miejsce

realizacji kursu – luty 2019r. (w terminie i miejscu uzgodnionym z zamawiającym)
realizacji szkolenia: sala wykładowa AUO „Omnibus” w Kłodzku lub na miejscu w Państwa

szkole.
4. Cena za szkolenie: uzależniona od ilości osób
5. Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie

otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1632).

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerami telefonu (74) 867 52 04 lub 691 119 666
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