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PIERWSZA POMOC,
RODO, BHP,

KURSY ANTYMOBBINGOWE



Wypadki zdarzają się wszędzie. Załóżmy, że do
takiego zdarzenia dochodzi w Twojej rmie. 
Ile jest warte życie człowieka - Twojego pracownika?
Czy Twoi pracownicy potraliby odpowiednio
zareagować? Czy wezwaliby odpowiednie służby? 
Czy ich działania przyczyniłyby się do uratowania
ludzkiego życia, czy wręcz odwrotnie? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Twoi pracownicy nauczą się odpowiedniej reakcji 
w różnych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
Zyskają pewność w swoich działaniach. 
Będą potrali współpracować w stresowych sytuacjach,
a ich poczucie bezpieczeństwa w rmie wzrośnie. 
Dzięki praktycznej formie szkolenia zintegrujesz zespół,
a to umożliwi Ci łatwiejszą współpracę.

PIERWSZA
POMOC

www.vrtraining.eu                                            +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                                   +48 505 184 075           



Czy Twoi pracownicy potraliby odpowiednio
zareagować, gdyby np. ktoś zasłabł? 
Czy potraliby użyć debrylatora AED? 
Czy ich działania przyczyniłyby się do uratowania
ludzkiego życia, czy wręcz odwrotnie?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Twoi pracownicy nauczą się odpowiedniej reakcji 
w różnych stanach zagrożenia życia lub zdrowia. 
Zrozumieją na czym polega działanie debrylatora AED 
i będą potrali z niego skorzystać w celu ratowania
ludzkiego życia. Nauczą się współpracować 
w stresowych sytuacjach, a ich poczucie
bezpieczeństwa w rmie wzrośnie, a praktyczna forma
szkolenia zintegruje zespół.

PIERWSZA 
POMOC + AED
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Czy zdarza Ci się pracować z dziećmi? Czy zawsze
masz pewność co zrobić, gdy np. dziecko się zakrztusi?
Czy wiesz jak zareagować, gdy dziecko podczas snu nie
oddycha? Co zrobisz, kiedy dostanie napadu drgawek?
Załóżmy, że do takiego zdarzenia dochodzi podczas
pracy.  Czy masz pewność, że pracownicy zadziałają
prawidłowo, aby uratować życie dziecka? 
A może tylko czekaliby bezradnie na karetkę pogotowia?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zyskasz pewność w swoich działaniach i nauczysz się
algorytmów postępowania w najczęstszych stanach
nagłych u dzieci. Nauczysz się współpracować 
w stresowych sytuacjach, a rodzice, którzy powierzają 
Ci swoje dzieci zyskają poczucie bezpieczeństwa. 
Osoby biorące odpowiedzialność za życie małych
podopiecznych, po ukończeniu szkolenia, będą potrali
to życie chronić. 

PIERWSZA
POMOC

PEDIATRYCZNA
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Ile czasu spędzasz "za kółkiem" lub jako pasażer 
w samochodzie? Czy będąc świadkiem wypadku
drogowego masz pewność jak się zachować? 
Wypadki zdarzają się wszędzie. Czy Ty lub Twoi
pracownicy zgodnie z Art. 162 Kodeksu Karnego
potraliby odpowiednio zareagować i udzielić niezbędnej
pomocy poszkodowanym? 
Czy ich działania przyczyniłyby się do uratowania
ludzkiego życia, czy raczej wtopiliby się w tłum gapiów?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz się odpowiedniej reakcji w stanach zagrożenia
życia lub zdrowia na drodze. Poznasz i zrozumiesz
mechanizmy urazów podczas wypadków drogowych.
Nauczysz się technik zabezpieczania miejsca zdarzenia.
Zyskasz pewność w swoich działaniach, dzięki czemu
możesz uratować życie osobie przypadkowej, koledze 
z pracy lub najbliższym.

PIERWSZA POMOC
W ZDARZENIACH

DROGOWYCH
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podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, 
które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

CELEM SZKOLENIA JEST 
ZAZNAJOMIENIE PRACOWNIKA Z:

SZKOLENIE BHP
PODSTAWOWE – WSTĘPNE
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podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, 
które rozpoczynają pracę w danym zakładzie, 
firmie i podejmują po raz pierwszy obowiązki związane
z kierowaniem pracownikami.

CELEM SZKOLENIA JEST 
ZAZNAJOMIENIE PRACOWNIKA Z:

SZKOLENIE BHP
DLA POCZĄTKUJĄCEJ

KADRY KIEROWNICZEJ
– PODSTAWOWE, WSTĘPNE
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oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz ryzyka
związanego z tymi zagrożeniami,
kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną
pracą.
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami
państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów,
kierowników wydziałów i innych komórek).

CEL SZKOLENIA JEST AKTUALIZACJA I UZUPEŁNIENIE WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI Z:

SZKOLENIE BHP
 DLA PRACODAWCÓW I OSÓB

KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
– OKRESOWE
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przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach
zagrożeń.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

CELEM SZKOLENIA JEST AKTUALIZACJA 
I UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z:

SZKOLENIE BHP
 DLA PRACODAWCÓW

NA STANOWISKACH
ROBOTNICZYCH

– OKRESOWE
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oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia 

kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami 

postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników 
administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze
monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter
pracy wiąże się z narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia,
uciążliwe lub niebezpieczne.

CELEM SZKOLENIA JEST AKTUALIZACJA 
I UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z:

      i bezpieczeństwa pracowników,

      i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

SZKOLENIE BHP
 DLA PRACODAWCÓW

ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
– OKRESOWE
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Spotyka się z osobami odpowiedzialnymi,
Poznaje specyfikę działalności firmy, organizacji,
instytucji,
Analizuje dotychczasowe zabezpieczenia,
Przygotowuje listę rekomendacji,
Szkoli z zakresu ochrony danych osobowych
bazując na dokumentach zgodnych z RODO.

Nowe obowiązki nałożone na administratorów danych
osobowych to dla wielu z nas, nie lada wyzwanie.
Szkolenie RODO, prowadzone w formie warsztatu,
wzbogacone pracą z wymaganymi dokumentami,
pozwoli rozwiać liczne wątpliwości.

W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO SZKOLENIA
TRENER:

SZKOLENIE
RODO
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PRZECIWDZIAŁANIE
MOBBINGOWI

Nie masz pewności, czy niektóre elementy Twojego 
stylu zarządzania nie będą interpretowane jako mobbing?
Chcesz wyeliminować potencjalne skargi pracowników 
związane z zachowaniami, które mogą odbierać jako mobbing?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Wdrożysz działania profilaktyczne zapobiegające 
potencjalnym sytuacjom mogącym mieć charakter mobbingu.
Nauczysz się jak, w razie potrzeby, udzielać  negatywnej 
informacji zwrotnej – tak, aby nie było to odbierane 
w kategoriach mobbingu.
Dowiesz się jakie działania wykonywane „w dobrej intencji” 
mogą być sklasyfikowane jako mobbing.
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Obawiasz się zakażeń związanych z koronawirusem?
Nie masz pewności jak prawidłowo się zabezpieczyć i jakie zachować
środki ostrożności w pracy i w swoim środowisku?
A może dezorientują Cię sprzeczne informacje podawane w mediach?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Dowiesz się jak prawidłowo przygotować swoje stanowisko pracy, 
aby zachować bezpieczeństwo.
Jak bezpiecznie kontaktować się z Klientami i współpracownikami.
Jak prawidłowo umyć ręce oraz stosować inne środki higieny.
Jakie są objawy koronawirusa - kiedy należy zostać w domu, 
a kiedy prosić o pomoc personel medyczny.

KORONAWIRUS –
JAK SAMODZIELNIE

ZAPOBIEGAĆ
ZAKAŻENIOM EPIDEMICZNYM
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