DEKRA werkt al bijna 100 jaar aan veiligheid. In Nederland zijn we marktleider op het
gebied van arbeidsveiligheid in de industrie. Onze diensten zijn een essentieel
onderdeel van DEKRA’s missie om de wereldwijde partner in veiligheid te worden. In de
arbeidsveiligheid zijn wij onder andere actief in de petrochemie, chemie, olie en gas,
energie, bouw & infra en farma & voedselindustrie. We ontzorgen onze klanten met een
uitgebreid dienstenaanbod bestaand uit:
CONSULTANCY - PROJECT SUPPORT - TRAININGEN

Mangatwacht

Inleiding
Tijdens werkzaamheden in besloten ruimten dient er te allen tijden een mangatwacht bij de toegang aanwezig
te zijn. De mangatwacht blijft daarbij in contact met de betreders van de ruimte en slaat alarm in geval van
calamiteiten.

Doel
Na de training zijn de deelnemers in staat om toezicht te houden bij een besloten ruimte en kunnen zij handelen
in een noodsituatie.

Bestemd voor
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die
werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.
Voor deelname aan het onafhankelijk examen SSVV Opleidingengids risicovolle taak VCA (SOG) dient men
minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands VCA diploma.

Inhoud van de training
In de training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld (theorie en praktijk):
 Gevaren van besloten ruimten
 Wetgeving
 Meettechniek en interpretatie daarvan
 Maatregelen om veilig te werken
 Werkvergunning en communicatiemiddelen
 Vluchtinrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen
 Toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole
 Hoe te handelen bij calamiteiten en/of noodsituaties
 Betredingsoefeningen

Duur
De training duurt 1 dag

Resultaat
De training wordt afgesloten met een onafhankelijk examen SSVV Opleidingengids risicovolle taak VCA (SOG).
Dit bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.
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