Jornades Activa Mútua - DELEGACIÓ DE REUS

TEMA: Primers auxilis nivell bàsic: personal cossos de seguretat.
Benvolgut/da mutualista,

La primera actuació davant d’un accident és primordial
per aconseguir una possible recuperació de la persona
accidentada. És una temàtica de vital interès per als professionals, treballadors i les entitats que conformen els
Cossos de seguretat pública o privada que d’una forma o
altra es poden trobar en situacions diferents d’emergències que impliquin la pràctica dels primers auxilis.
Amb aquesta perspectiva i amb el compromís d’Activa
Mútua en el desenvolupament d’ activitats preventives,
segons l’Ordre TAS/3623/2006 de 28 de novembre, oferim als nostres associats d’aquesta Jornada que els suposa una millora continua. Objectiu:
•

Dotar als participants del coneixements i pràctica
necessaris dels conceptes bàsics en matèria de
primers auxilis que els permetin una òptima actuació enfront de qualsevol accident.

programa

1. Definicions i conceptes bàsics.
2. Actitud i actuació de primers auxilis. per membres dels
cossos de seguretat.
3. Desenvolupament del protocol PAS.
4. Avaluació primària i secundària.
5. Actuació bàsica en cas de ferides, cremades, traumatismes, intoxicacions, ennuegaments, etc.
6. Actuació davant accident de trànsit.
7. Actuació en cas d’atac epilèptic.
8. Suport vital bàsic i ús de DEA
(utilització d’un DEA d’instrucció).
Presenta la jornada | Sra. Marga Rovira
			Tècnica del Departament de PRL
Imparteix la jornada | Sr. Antonio Melero
DUI d’Activa Mútua
Dirigit a: Personal dels Cossos de Seguretat pública
o privada.
Data: 28 d’abril de 2016
Horari: de 10.00 a 13.00 hores
Ubicació: Sala de Formació Delegació Reus
C. Roser, 107 - 43204 - Reus

Es evident que el dia a dia ja aporta una experiència en
activitats específiques, però quant estem parlant de vides
humanes, qualsevol formació que pugui aportat una millora i/o reforç dels coneixements i habilitats entenem que
es necessària i convenient.
Esperem poder comptar amb la seva assistència.

Entrada lliure fins a completar aforament.
Confirmin assistència a: mrovira@activamutua.es

Formulari d’inscripció (*)
La jornada és gratuïta, sent limitat el nombre de places disponibles, les quals es reservaran per ordre de recepció de
les sol·licituds d’inscripció.

Nom:
Cognoms:
DNI:
Ocupació:

Empresa:
Domicili:

Codi Postal:

Població:
Tel/Fax:

E-mail

(*) Si desitja participar en la jornada empleni el següent formulari

Pot assistir i participar en el més rellevant
d’aquesta jornada amb el #activamutua a:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

