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STCW VI/1-4 Personlig sikkerhed
STCW VI/1-4 Personlig sikkerhed
Formål:
At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til personlig
sikkerhed, således at han bliver i stand til at yde beskyttelse af menneskeliv og
miljøet.
Mål:
Efter endt kursus vil kursisten have viden og kendskab til
 Beredskabsplaner samt forholdsregler der skal tages I en nødsituation
 Alarmsignalerne og individuelle pligter som besætningen er forpligtet til i
henhold til mønstringsrullen, mønstring og korrekt brug af personlig
redningsudstyr
 Forholdsregler som skal tages i forskellige nødsituationer, herunder brand,
kollision, skibbrud samt vand indtrængen i skibet.
 Forholdsregler som skal udføres når alarmsignalet lyder
 Flugtveje og interne kommunikations- og alarmsignaler
 Konsekvensen af forurening af havet som skyldes havari med skibet
 De grundlæggende procedurer for beskyttelse af havmiljøet
 Vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsprocedurer/sikker adfærd
 Tilstedeværelsen af tilgængelig sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til
beskyttelse af mulige farer ombord
 Forholdsregler som skal tages før man entrer lukkede rum
 Internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af uheld og ulykker
 Forstå ordre samt kunne kommunikere med andre i forbindelse med opgaver
om bord
 Forstå vigtigheden af menneskelige relationer og godt arbejdsfællesskab om
bord
 Medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljøet; arbejdsmiljøet,
individuelle pligter og rettigheder, fare ved alkohol og narkotiske midler
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Program for STCW VI/1-4 Personlig sikkerhed

Dag 1:
0800 - 1600
















Forskellige ulykkestyper til søs
Alarmsignaler og individuelle pligter/flugtveje
Forholdsregler til undgåelse af ulykker
Mønstringsrulle
Forurening af havmiljøet
Adfærdssikkerhed
Risikovurderinger
Rapportering af hændelser: Tæt på/mindre uheld/personulykker
Arbejde med kemikalier/maling/Mal-koder
Arbejdstilladelser
Arbejdspladsbrugsanvisninger/data sikkerhedsblade
Arbejde i lukkede rum
Kommunikation og samarbejde ombord/arbejdsmiljøet
Individuelle rettigheder og pligter
Alkohol og narkotiske midler

Forudsætninger: Ingen

Varighed 1 dag
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