Wat zijn de eisen voor de computer?
Flashplayer versie 9 of hoger.
Pop-up blokkering moet zijn uitgeschakeld.
Geluid is een pré maar niet noodzakelijk.
Wat wordt er van uw bedrijf verwacht?
U zorgt ervoor dat er binnen uw bedrijf iemand is, die de cursisten inschrijft.
Deze persoon verzorgt ook de verspreiding van de certificaten binnen het
bedrijf en voegt daarbij ook enkele folders over koolmonoxide.
U zorgt ervoor dat uw werknemers de cursus volgen.
Bent u geïnteresseerd?
Wij hopen dat u geïnteresseerd bent om uw medewerkers de cursus te
laten volgen. Voor meer informatie over deze e-learning kunt u terecht bij:
Janneke Mikkers
GGD afdeling Leefomgeving
Janneke.mikkers@denhaag.nl
070-7525662

Een cursus om te adviseren bij gevaarlijke
situaties met betrekking tot geisers en
andere open verbrandingstoestellen.
Ontwikkeld door GGD Den Haag

E-LEARNING KOOLMONOXIDE

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Slachtoffers
Elk jaar worden er mensen slachtoffer van koolmonoxide vergiftiging. Een
aantal overlijdt er zelfs aan. Vaak hebben mensen gezondheidsklachten
zonder te weten dat het aan koolmonoxide kan liggen. Over de gevaren van
koolmonoxide leest u meer in de folder koolmonoxide.

Voor wie is de e-learning bedoeld?
De medewerkers van uw bedrijf die regelmatig bij mensen thuis komen.

Voorlichting
Om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden is goede voorlichting aan
bewoners nodig. De GGD geeft voorlichting aan mensen die zich met
klachten melden. Daarnaast geeft de GGD informatie tijdens
voorlichtingcampagnes.
Om bewoners goed te bereiken is het noodzakelijk om de situatie thuis te
bekijken en de bewoners aan te spreken op de situatie.
De GGD is niet instaat om bij alle bewoners thuis voorlichting te geven.
Daarom willen we graag onze kennis verspreiden naar medewerkers die
veel bij bewoners thuis komen. Bijvoorbeeld medewerkers van
woningcorporaties, thuiszorg enzovoort. Uw bedrijf heeft ook medewerkers
die veel bij bewoners thuis komen. Wij zouden hen graag kennis over de
gevaren van koolmonoxide willen overbrengen.
E-learning
De GGD heeft een e-learning ontwikkeld. Dit is een cursus die op elk
gewenst moment via de computer te volgen is. De e-learning is afwisselend
met verschillende oefeningen. De cursus wordt afgesloten met een toets.
Doel van de e-learning
Het opleiden van uw medewerkers zodat zij adviezen kunnen geven over
de gevaren en goed gebruik van open verbrandingsapparatuur, zoals
geisers, als zij bij bewoners thuis komen.
Wat kan een cursist als de e-learning succesvol doorlopen is:
1. Gevaarlijke situaties herkennen en inschatten.
2. Adviezen geven over welke acties ondernomen kunnen worden om tot
een veilige woonsituatie te komen.
Wat levert de cursus op?
1. Een gezondere woonomgeving voor bewoners.
2. Een gezondere werkomgeving voor uw medewerkers.

Welke kennis moet de cursist hebben van het onderwerp?
De cursist hoeft nog geen kennis te hebben van het onderwerp. Alles wordt
duidelijk uitgelegd. Iemand die al wel kennis heeft over het onderwerp zal
de e-learning sneller doorlopen.
Welk opleidingsniveau moet de cursist hebben?
De cursist moet de Nederlandse taal goed beheersen. De cursus is voor elk
opleidingsniveau geschikt.
Hoe gaat een cursus via e-learning?
Bij e-learning ontvangt de cursist per email een persoonlijke inlogcode.
Hiermee kan hij op elk gewenst moment op elke computer met Internet
inloggen. Dat kan ook thuis zijn.
Hoeveel tijd kost het?
De cursus duurt ongeveer één uur. De e-learning kan tussendoor gestopt
worden.
Wat wordt er na de cursus verwacht van uw medewerker?
Als uw medewerker bij zijn of haar werk bij een bewoner thuis is
verwachten we dat hij of zij ook rondkijkt of er open verbrandingstoestellen,
zoals een geiser in de woning aanwezig zijn. Vervolgens beoordeelt uw
medewerker of de situatie gevaarlijk is. Hij of zij geeft de bewoner
informatie om de situatie veiliger te maken.
Waar kan de cursist terecht met vragen?
De GGD afdeling Leefomgeving staat klaar voor vragen. Bij de GGD zijn
ook extra folders te bestellen. De afdeling Leefomgeving is bereikbaar op
het nummer 070-3537182 of via gezondheidenmilieu@denhaag.nl.
Wat kost de e-learning?
€15,- per cursist.
Ontvangt de cursist een certificaat?
Als de cursist de eindtoets met succes heeft afgerond wordt een certificaat
opgestuurd naar uw bedrijf.

