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AM-Gruppen
AM-Gruppen er en moderne konsulentvirksomhed, der med
hovedafdeling i Esbjerg servicerer kunder inden for mange forskellige brancher i hele Danmark.

SÅDAN LEVER I OP TIL ÆNDREDE
KRAV FOR VARMT ARBEJDE
Har I en brandforsikring ?

Vi er totalleverandør inden for områderne miljø, arbejdsmiljø og
organisationsudvikling. Vi er ca. 45 medarbejdere med vidt forskellig
uddannelse og vi beskæftiger blandt andet læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskinmestre, ingeniører
og it-udviklere.
Med mere end 25 års erfaring i arbejdsmiljørådgivning, har vi lært, at
alle organisationer er unikke og dét tager vores rådgivning udgangspunkt i.

Hvis I vil leve op til kravene og dermed undgå den særlige
selvrisiko ved skader, der skyldes varmt arbejde skal du have
kursuset som AM-gruppen udbyder.

Varmt arbejde beskrives som tagdækning, svejsning, skærebrænding,
vinkelslibning, lodning, ukrudtsbrænding og andet arbejde med varmeudviklende
værktøj f. eks i forbindelse med reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.
Forsikringsselskabernes selvrisikobestemmelser medfører skærpede krav når der
udføres varmt arbejde.
Der gælder skærpede krav til uddannelse af medarbejdere, krav til skriftlig dokumentation samt brandvagt før og efter arbejdet.
De håndværkere der udfører varmt arbejde, skal have certifikat på at de har
gennemført et kursus om varmt arbejde.
AM-Gruppen er godkendt af
Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut til at gennemføre certifikatuddannelsen.
Certifikatet er godkendt af forsikringsselskaberne, og kurset varer 1 dag.
Hvis du vil undgå brande kan AM-Gruppen også rådgive dig om hvordan
arbejdet planlægges og udføres, så alle forskrifter og vejledninger overholdes.

Hvorfor kursus i ” Varmt Arbejde”
Hvert år brænder der for mange millioner på grund af varmt arbejde. Det er
skader som ingen virksomhed, stor som lille, ønsker at opleve med alt det
besvær som selv en mindre brand afstedkommer.
For eksempel oprydning, genhusning, driftstab, retssager om placering af
skyld og dermed erstatningsansvaret etc.
Det er sådanne skader- og alle de gener det medfører for virksomheden vi
gerne vil være med til at forhindre.
Undgå ” havde vi da bare” i jeres virksomhed;
Når en brandskade efterforskes af myndighederne og forsikringsselskaberne
så er det ofte bagefter at udtrykket udtales ” havde vi da bare” haft et kursus,
således at brandmateriel havde været tilstede, og vi havde vist hvorledes vi
skulle handle.
Det er her AM-Gruppen kommer ind, for at forhindre at I kommer til at udtale
”havde vi da bare”.
Ved kurset VARMT ARBEJDE ønsker vi at sætte fokus på indsatsen for at
forebygge unødvendige skader ved at sørge for, at helt basale sikkerhedshensyn, så vidt muligt bliver overholdt.
For eksempel bør man i forbindelse med arbejde som svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, ukrudtsbrænding, tagdækning etc.
Følge de sikkerhedskrav, der er defineret af Dansk Brand- og Sikringsteknisk
Institut.
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Eksempel på Certifikatet

