Grundkursus i farligt affald og farligt gods
foråret 2019
Et 3-dags grundkursus i farligt affald og navnlig farligt gods. Kurset er specielt-designet til
genbrugsstationerne under Vestforbrænding.
De første to dage er den 12. og 13. marts 2019.
Den tredje dag bliver den 4. april 2019.
Mødestedet for de to første dage er: Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21, 2605
Brøndby.
Den 3. kursusdag bliver afholdt hos SMOKA på Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S.
Underviser: Jonna Tonnesen og pensioneret politibetjent Torkil Hansen.
De 2 første kursusdag (12. og 13. marts)
Morgenmad kl. 8.30
Selve kursusdagen starter kl. 9.00
Slutter senest kl.16.00.
Den sidste kursusdag (4. april)
Morgenmad kl. 6.30
Selve kursusdagen starter kl. 7.00
Slutter senest kl. 14.00.
Der serveres frokost alle dagene.
Kurset er velegnet for ”begyndere” i farligt affald og giver efter kurset tilladelse til at måtte
håndtere farligt affald lovligt. Kurset ruster dig til sikkert, korrekt og hensigtsmæssigt at
håndtere farligt affald og farligt gods. Kurset kan også bruges til genopfriskning af mere
rutineret personale, der ønsker en grundig repetition af det grundlæggende.
På den 3. dag vil Torkil Hansen undervise en del af tiden – det kan I godt glæde jer til!
Emner













bl.a.:
Fareklasser, sortering og hjælpemidler
De forskellige fraktioner og deres særlige hensyn
Syrer og baser
O-affald, trykflasker og andre særlige fraktioner
Bilag 3 og husstandsindsamlet affald (orange label)
Lovgivning og ansvar
Emballager, pakning og afmærkning
Arbejdsmiljø og værnemidler
Risici og sikkerhed
Bestilling, transportdokumenter og afhentning
Der vil være en del opgaver og praktiske øvelser
Rundvisning på SMOKA

Kurset indeholder ikke brandøvelser og førstehjælp, dette må tages ved siden af!
Deltagerbevis udleveres.
Har du spørgsmål angående kurset, så er du meget velkommen til at spørge.
Tilmelding: Senest den 27. februar 2019 til undertegnede på mail med deltagernes fulde
navne. Og jeg sender en bekræftelse retur.
Med venlig hilsen
Jonna Tonnesen

Mail: jot@smoka.dk
Tlf.: 28 86 01 59

