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KURSPLAN
GWO Basic Safety Training
Internationellt certifikat för personer som vill kunna arbeta på vindkraftverk, mot olika
vindkraftstillverkare.
Utbildningen inriktar sig till personal som skall arbeta på vindkraftverk. Efter utbildningen skall
personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, ha brandkunskap och kunna rädda
nödställd/skadad. Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden (Basic Safety Training),
för utbildning vid höghöjdsarbete, inom vindkrafstindustrin. Standarden uppfyller behovet av
grundläggande säkerhetsutbildning, samt att alla får samma baskunskap. GWO är en
sammanslutning av ägare och tillverkare inom branchen.
Obligatoriska moment:
First Aid (första hjälpen) 16 tim
Kroppens anatomi
Första Hjälpen enligt L-ABC metoden
AED / Hjärtstartare
Sjukdomstillstånd och skador
Praktiska moment
✓ Korrekt behandling av skador och sjukdomar
✓
✓
✓
✓

Fire Awareness (grundläggande brand) 4 tim
Vad är en brand
Hur en brand sprider sig
Handbrandsläckare.
Beredskapsplan.
Brandorsaker.
Brandrisker i WTG
Praktiska moment
✓ Brand i kläder
✓ Säker utrymning ur rökfyllt/mörkt område (slutet utrymme)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Manual Handling (ergonomi) 4 tim
Att arbeta på ett korrekt och ergonomiskt sätt.
Att kunna identifiera risker som kan orsaka skador på kroppen.
Att kunna jobba med manual handling och utrustning på ett säkert sätt.
Att med enkla metoder kunna fastställa olika skador på en person, samt rapportering.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Working at Heights (arbete på höjd) 16 tim
Lagar och föreskrifter
Risker
Arbetsplanering
Fallskydd
Stegklättring
Evakuering och nedtagning av nödställd
Workshop
Utbildningen avslutas med scenariobaserad övning, där man löser olika tillbud.
Examination (kontinuerligt) Teori och praktiska färdigheter.
Kurslängd: 40 timmar teori & praktik
Giltighetstid certifikat: 2 år
Training in industrial climbing
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