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Svendborg Søfartsskole etablerede i 2003 en brandskole.
Skolen er godkendt af Beredskabsstyrelsen til uddannelse
af brandmænd og af Søfartsstyrelsen til uddannelse i
henhold til STCW konventionen.

Vi lægger vægt på et højt fagligt
niveau, veluddannede undervisere, der gerne tilrettelægger
kurserne efter jeres særlige behov/ønsker.
Uddannelsen er både teoretisk
og praktisk. Når I er blevet grundigt instrueret i de mest moderne
slukningsteorier, afprøves teorierne i meget realistiske situationer
på vort øvelsesanlæg.
I brandskolens skibsmodel afprøves udstyret under realistiske
forhold, men på en sådan måde,
at I til enhver tid føler tryghed
ved udstyr og materiel.
Vi forsøger at gøre brand- og
redningsøvelserne så livagtige
som muligt, for at du i en skibskatastrofesituation kan yde den
optimale indsats.

Vi kan udstede følgende STCW beviser:
Brandbekæmpelse i skibe STCW
grundkursus. Varighed 24 timer.
Brandlederkursus STCW.
Varighed 40 timer.
Brandlederdelen. Varighed 16 timer.
Genopfriskningskursus.
Varighed 8 timer.
Formålet er at give kursisterne en uddannelse, der gør, at de til enhver tid
er i stand til at yde en aktiv indsats
i forbindelse med brandslukning
om bord på et skib. Kursisterne skal
gennemgå forbrændingsteori, brandbekæmpelse, apparatkendskab, røgdykkerteknik og røgdykkertaktik på
forskellige niveauer.
Kursets indhold:
Følgende vil blive gennemgået. Forbrændingsteori, håndslukkere, brændrøgens sammensætning. Trykluftapparater, klargøring, afprøvning og
afrigning. Slukning af skibsbrande.
Redning og eftersøgning af personer.

Svendborg Søfartsskole tilbyder følgende kurser i førstehjælp:
Kursus i førstehjælp ved hjertestop.
Varighed 6 timer.
Grundkursus i førstehjælp.
Varighed 12 timer.
Udvidet kursus i førstehjælp.
Varighed 30 timer.
Fra ulykken er sket, vil der altid gå

nogle minutter, indtil ambulance eller
læge når frem, derfor bør det være en
vigtig del af en virksomhedskultur, at
alle er bekendt med den almindelige
førstehjælp.

På Svendborg Søfartsskole glæder vi os til at
byde Dem velkommen på vor brandskole.

Yderligere informationer og
tilmelding skal ske til:
Svendborg Søfartsskole
Overgade 6		
Tlf. 6221 0484
5700 Svendborg
E-mail: inspector@svesoef.dk
www.svesoef.dk
Husk: Blå bog eller sundhedsattest
skal medbringes.
Brandskolen er beliggende på
Poul Smeds Vej
5700 Svendborg.
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