IOSH - Managing Safely
IOSH Managing Safely este un curs HSE recunoscut la nivel internațional, cu
peste 241.000 de participanți în întreaga lume
Este un program interactiv și practic cu îndrumări la fiecare pas și aplicabilitate imediată

Beneficiile participării
Diplomă recunoscută la nivel internațional
Calitate garantată de sistemul britanic de control al
calității, oferit de departamentul de specialiști în
sănătate și securitate în muncă.
Flexibilitate - programul poate fi adaptat la
particularitățile domeniului din care provin
studenții.
Acestaacoperă două domenii de interes: sănătatea și
securitatea la locul de muncă și protecția mediului într-un cuvânt SSM.

Cine poate participa?
Cursul se adresează managerilor și supraveghetorilor
din orice domeniu de activitate și este conceput
pentru a oferi o abordare practică și operațională cu
scopul de a îmbunătăți siguranța și securitatea la locul
de muncă pentru toți angajații.

Structura cursului

• Introducere în ManagingSafely
• Cadrul legislativ,cultural și de
afaceri
• Evaluareariscurilor
• Măsuride control al riscurilor
• Înțelegerearesponsabilităților
• Identificareariscurilor
• Măsurareaperformanței
• Programe de securitateeficiente
- Optimizareaperformanței
manageriale
• Protecțiamediului

Examinare
Avantaje
Cursul
va
oferi
participanților cunoștințele și
instrumentele necesare pentru a gestiona situațiile
aflate ]n responsabilitatea lor. De asemenea, vor fi
evidențiate motivele pentru care Siguranțași Sănătatea
la locul de muncă sunt indispensabile în orice serviciu
și în orice domeniu de activitate.

Examen scris
Proiect
Pentru finalizarea cursului este
necesară promovarea celor 2 teste.

Include
• Prezentare animată Power Point, ușor de urmărit, cu un bun impact informativ;
• Sfaturiși comentarii suplimentare oferite de instructor;
• Exercițiiși teste concepute pentru a oferi o imagine mai realistă a SSM;
• Exerciții de evaluare a riscurilor pentru o mai bună înțelegere a mecanismului
accidentelor și a modalității de prevenire a acestora.
Pentru detalii suplimentare: Carmen Papadaki, Managing Director - Management Force România
Email: c.papadaki@mforsafety.ro, Telefon: +40720735209
Management Force

@managementforcero

www.mforsafety.ro

IOSH - Managing Safely
Subiecte

1. Introducere în Managing Safely:
Înțelegeți de ce este important să
gestionați sănătatea și siguranța
Înțelegeți propriul rol în influențarea
managementului siguranței

2. Evaluarea Riscurilor:
Ce este riscul?
Ce înseamnă evaluarea riscurilor?

4. Înțelegea Responsabilităților:
Prevederi legale
Componentele cheie ale unui sistem
de management al siguranței

5. Înțelegea pericolelor:
Pericole comune
Gestionarea pericolelor comune

Cum sunt efectuate evaluările riscurilor?

3. Controlul Riscurilor:
Înțelegeți cum să reduceți riscul
Înțelegeți cum să decideți ce tip inspecții
să folosiți

6. Investigarea incidentelor:
De ce investigăm incidentele?
Cum se întâmplă accidentele?
Desfășurarea investigației

7. Măsurarea performanței:
• Definire concept
• Măsurarea performanței
• Audit

Tarife

OPEN: 650 EUR+ TVA

Grup de maximum 15 participanți
Termen de înregistrare: 3 săptămâni înainte
de începerea cursului

Perioada: 28.03. - 31.03.2022
Durată curs: 4 zile

Locație: Hotel Herăstrău, București

Pentru detalii suplimentare: Carmen Papadaki, Managing Director - Management Force România
Email: c.papadaki@mforsafety.ro, Telefon: +40720735209
Management Force

@managementforcero

www.mforsafety.ro

