Opgradér dine medarbejdere i førstehjælp
HCA Airport tilbyder nu skræddersyet førstehjælpskurser. Førstehjælpskurser inkluderer bøger, materialer samt personligt udstedt bevis til deltagerne.
Elementær brand kurset inkluderer materialer samt personligt udstedt bevis
til deltagerne. Kurserne afholdes i Hans Christian Andersen Airport.
Hvis anden lokalitet ønskes, tillægges et kørsels- og forberedelses-tillæg på
kr. 650 + statens takst for kilometerpenge.

Kort om vores instruktør Kim Laustsen:
Siden 2009 tilknyttet Hans Christian Andersen Airport som
brandmand, security medarbejder, indsatsleder og
førstehjælps instruktør. Uddannet brandmand, holdleder/
brand, med virke igennem 13 år i det lokale beredskab/
Falck. Været ansat igennem 6 år som indsatsleder/redningsberedskab ved Nordfyns Kommune. Uddannet Førstehjælpsinstruktør samt elementær brandinstruktør.

Kursusmuligheder
Hjertestarter			
Hjerte – lungeredning		
Livreddende førstehjælp		
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdom
Vedligeholdelseskursus		
Trafikrelateret førstehjælp
Førstehjælp (2x6 el. 4x3 timer)
Elementær brand		

1 modul/ 3 timer
1 modul/ 3 timer
1 modul/ 3 timer
1 modul/ 3 timer
1 modul/ 3 timer
4 timer			
8 timer			
4 moduler/ 12 timer
1 modul/ 3 timer

4500 kr. ex moms
4500 kr. ex moms
4500 kr. ex moms
4500 kr. ex moms
4500 kr. ex moms
5625 kr. ex moms
7875 kr. ex moms
10500 kr. ex moms
5625 kr. ex moms

Modulerne kan stå alene eller sammensættes efter eget valg.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler mindst 2 moduler (sammensat efter eget
valg) 7500 kr. I tilvalg til Elementær Brand skal dog som minimum indgå
Hjerte – lungeredning.
Færdselsrelateret Førstehjælp:
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved
trafik- og færdselsrelaterede ulykker.
Genoplivning med Hjertestarter:
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs
person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.
Livreddende Førstehjælp:
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved
ulykker.
Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter:
Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de
holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde
Hjerte-Lunge-Redning og livreddende førstehjælp.
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