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GWO - Global Wind Organization - Sea Survival Refresher
GWO - Global Wind Organiation - Sea Survival Refresher
Formål:
At genopfriske kursistens viden, færdigheder og holdninger, så han\hun vil være i
stand til at arbejde sikkert i et Offshore Vindmølle miljø, samt kunne handle korrekt i
forbindelse med en nødsituation. Ligeledes skal kursisten være i stand til at forbedre
deres sikkerhed ved anvendelse af det nødvendige sikkerhedsudstyr og procedurer.

Mål:
Gennem teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til at:
- Demonstrere viden omkring farer og symptomer i relation til underafkøling og
drukning
- Have forståelse for fordele og begrænsninger i forskellige LSAér & PPEér der
er almindelig brugt i offshore vindmølleindustrien, og at deltagerne kan iføre
sig dem og pakke dem korrekt
- Have kendskab til de risici der er i forbindelse med overførsel (dynamisk/
statisk - statisk/dynamisk)
- Kunne udføre sikker overførsel fra fartøj til dok, fartøj til fundament
- Have kendskab til nød- og sikkerhedsprocedurerne på installationer, fartøjer
og WTG
- Udføre bjærgning og førstehjælp ved mand ”over bord”
- Udføre evakuering og fælles overlevelsesteknikker på havet
Forudsætninger: Udfyldt Medical Assessment skema inden kursusstart. Gennemført
GWO Sea Survival grundkursus. Kursusbeviset må ikke være ældre end 2 år.
Varighed: 1dag
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Program for GWO Sea Survival Repetition.
0800 – 0815

Sikkerheds- og nødprocedurer
Faciliteter
Introduktion til kurset
Formål og mål
Vurderingskriterier i henhold til GWO kontrol foranstaltninger Motivation

0815 – 0825

Personlige & Kollektive redningsmidler

0825 – 0835

Kuldepåvirkning
Hyportermi
Drukning

0835 – 0915

Kaffe/omklædning/intro til praktiske øvelser

0915 – 1200

Praktiske øvelser svømmebassin:
 Personlige og kollektive redningsmidler
 Flåder
 Nødfiring
 Helihoist
 Opsummering af øvelser
Frokost/transport til havnen/omklædning

1200 – 1245
1245 – 1545

Praktiske øvelser
 Sikker overførsel kaj til skib
 Sikker overførsel skib til fundament
 Mand over bord øvelser

1545 – 16000

Omklædning/evaluering
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