
Gaisrinė sauga

Mokymas parengtas bendradarbiaujant su priešgaisrinės
saugos specialistų UAB „Tuvlita“ komanda ir atitinka visus
būtinuosius reikalavimus, keliamus privalomiesiems
priešgaisrinės saugos mokymams.
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Išankstinis pasiruošimas ir gebėjimas orientuotis
nestandartinėse situacijose tiek kasdieniame gyvenime,
tiek darbe leidžia saugiau jas įveikti.

• Įsigijus šį mokymą Jums nebereikės organizuoti auditorinių 
mokymų.

• Darbuotojai su privaloma informacija galės susipažinti jiems 
patogiu metu.

• Įgytas žinias pasitikrins baigiamuoju testu ir gaus patvirtinimą 
apie baigtą kursą.

• Vadovai bus užtikrinti, kad darbuotojai susipažino su visa 
būtinąją medžiaga.

Gaisrinės saugos mokymas skirtas įmonių darbuotojams,
vadovams kuriems rūpi jų ir kolegų saugumas. Jis bus aktualus,
įdomus ir tiems, kas nori ne tik teoriškai, bet ir praktiškai išmokti
naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, geriau orientuotis
ekstremaliose situacijose.
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Gaisrinės saugos mokyme susipažįstama su darbuotojų teisėmis ir
pareigomis priešgaisrinės saugos srityje ir atsakomybėmis už priešgaisrinę
saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Išmokstama, kaip teisingai naudoti gesintuvus ir atskirti degias medžiagas.

Susipažįstama su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais
priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir gaisrine
įranga.

Išmokstama skaityti evakuacijos planus ir saugiai evakuotis iš pastato.
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Interaktyvūs mokomieji filmukai

Mokymo turinys pateikiamas, kaip interaktyvi mokymosi kelionė. Tai horizontalaus
formato mokymas, kuriame visas turinys pateikiamas iliustruotais vaizdais /
nuotraukomis, interaktyviais tekstais, užduotimis, animaciniais ar video siužetais.
Naudojamos kelių lygių interaktyvios žinių patikrinimo užduotys su dizaino
elementais. Viso mokymo metu ar tik metodiškai aktualiose vietose, gali būti
naudojamas užkadrinis balsas. Navigacija iš vieno interaktyvaus bloko į kitą vyksta
spustelėjus navigacinius elementus. Šio formato mokymuose daug spalvų, iliustracijų
ir ikonų. Kiekvienam mokymui individualiai parenkama jo stilistika ir koloritas.
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1. Įvadas

Darbuotojų teisės ir pareigos

Atsakomybė už priešgaisrinės saugos pažeidimus

Teritorijos priežiūra

Statiniai ir patalpos

Elektros ir vėdinimo sistemos

Šildymo ir vėdinimo sistemos

Pagrindinės gaisro stadijos

2. Medžiagų degumas. Gaisrų priežastys

Gaisras – kas tai?

Kas yra degimas

Medžiagų degumas

Gaisrų tipai

Gaisrų pavojai

Automatinė priešgaisrinė signalizacija

Kas yra anglies monoksidas?

3. Gaisrinė įranga

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos

Gaisrų gesinimo priemonės

Gesintuvai

Kaip atskirti gesintuvus?

Kaip naudotis gesintuvu?

Nedegus audeklas

Gaisrinis čiaupas

Evakuacijos planai

Perspėjimo apie gaisrą sistema

4. Evakuacijos planas

Evakuaciniai išėjimai

Evakuacinio išėjimo ženklai

Veiksmai kilus gaisrui

Pranešimas apie gaisrą

Pokalbis pagalbos telefonu

Evakuacija

Ką daryti, jei negalite evakuotis?

Išėjus iš pastato

5. Išbandyk save
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UAB „TUVLITA“

• Lietuvos ir Vokietijos UAB Tuvlita savo patirtį kaupia nuo 1993
metų.

• UAB Tuvlita priklauso „TÜV Thüringen“ – tarptautinei techninės
saugos ir kokybės sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančių
įmonių grupei.

• Viena iš Tuvlitos įmonės pagrindinių veiklos krypčių – sauga
darbe.

Mes siekiame saugoti žmones, gamtą, materialųjį turtą nuo
žalingo technikos poveikio.
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Trukmė: 60 minučių.

Mokymo temos: 5 temos.

Įsitraukimas: reguliariai užduodami klausimai vaizdo įrašuose bei po
vaizdo įrašų peržiūros einantys testo tipo klausimai įtraukia besimokantįjį.

Priemonės: Mokymą rekomenduojama žiūrėti naudojantis kompiuteriu.

Garsas: pasirūpinkite ausinėmis arba aktyvuokite garsiakalbius.

Baigiamasis testas: yra.

Sertifikatas: yra.


