SEMINARIO:

CARRETILLAS ELEVADORAS

FINANCIA

Fecha: Sábado, 14 de Setembro de 2013.
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Participantes: 20 participantes
Lugar de celebración:
AVECUS en Ramil nº 35 Nacional VI LUGO
Presentación:
A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) organiza a presente xornada ao amparo da
Orden de 30 de Abril de 2013 pola que establécense as bases reguladoras das axudas
destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais en a Comunidade Autónoma
de Galicia no exercicio 2013.
Os riscos que pódense derivar da actividade das distintas empresas sempre foron unha de
preocupacións das Administracións Públicas e da sociedade en xeral. Por iso, desde a
Confederación de Empresarios de Lugo promovemos diversas accións relacionadas coa
prevención de riscos para reforza-la prevención, a seguridade e saúde dos traballadores.
Hoxe en día, as empresas tomaron conciencia da necesidade de previr contra calquera risco que
poida conlevar unha actividade no área de traballo. Un Plan de Prevención Laboral ten que
entenderse coma unha inversión, nunca coma un gasto máis, dirixido exclusivamente ao
cumprimento limitado da lei vixente. O control dos riscos laborais pode xerar importantes
beneficios a corto e longo prazo.

O obxecto do Seminario é o de proporcionar aos asistentes os coñecementos necesarios en
relación ao manexo das Carretillas Elevadoras desde un punto de vista eminentemente práctico.

PROGRAMA:
09:00 – 11:00

Presentación do curso e entrega de documentación.
Carretillas de Manutención automotora e manual
Paletización e estabilidade da carga

11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 14:00

Seguridade e Prevención de Riscos
Manexo e condución de carretillas

Poñente:
D. MARTÍN PÉREZ PÉREZ
Material didáctico:
A tódolos asistentes seralles entregado o seguinte material:
-

Mochil block de notas e bolígrafo.

-

Documentación complementaria.

Dirixido a:
Empresarios.
Técnicos de Prevención e Profesionais de Prevención de Riscos Laborais.
Responsables de Saúde Laboral.
Traballadores.
Información e inscricións:
CENTRO DE FORMACIÓN CEL
Tel. 982 28 40 15 / Fax. 982 28 49 90
E-mail: formacion@cel.es
www.cel.es

