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LOCK OUT – TAG OUT – LOTO.
Szkolenie:
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu odnośnie systemu LOTO, wywodzącego się z
amerykańskiego prawa. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb BHP, kierowników
działów utrzymania ruchu, mechaników, elektryków i innych osób zagrożonych niekontrolowanym
uwolnieniem energii, jak również dla wszystkich zainteresowanych.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu LOTO, głównych zagadnień z
nim związanych, zaproponowanie uregulowań zakładowych które pozwolą na wdrożenie systemu.
Kwalifikacje:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Program szkolenia:
 Wprowadzenie do tematyki szkolenia, wskazanie najczęstszych sytuacji awaryjnych/
wypadkowych.
 Definicje.
 Rodzaje urządzeń LOTO.
 Rodzaje niebezpiecznej energii.
 6 kroków w procesie LOTO.
 Właściwe uwalnianie energii zmagazynowanej.
 Wyjątkowe sytuacje.
 Praca w zakładzie kontrahenta.
 Kontrahenci.
 Inspekcje stosowania systemu.
 Szkolenia.
 Program LOTO i instrukcje indywidualne oraz inne narzędzia do ustanowienia systemu LOTO
w zakładzie.
Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia:
Omawianie przykładów, przegląd możliwych zabezpieczeń, ćwiczenia wyboru właściwej praktyki,
rozpoznawanie rodzajów energii.
Metodyka szkolenia:
Szkolenie jest zorganizowane w formie wykładu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki
dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z
długoletnią praktyką.
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Czas trwania kursu i jego termin:
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin.
Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy
szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy.
Wymagania dla zleceniodawcy:
 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu
i miejsca szkolenia.
 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była
wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym
usługobiorcę.
Wymagania dla uczestników kursu:
Brak – szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych. Największa efektywność szkolenia
występuje, kiedy w szkoleniu uczestniczą wszyscy pracownicy jednostki wykonującej prace
montażowe, remontowe i inne wymagające odcięcia źródeł energii.
Koszty:
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2500 zł. netto za szkolenie dla max. 10
uczestników.
Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 3000 zł. netto za szkolenie dla max. 10
uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników).
Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 500 zł. netto od osoby, max. 8 uczestników
(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników).
Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS

