Opgrader dine
medarbejdere i førstehjælp
HCA Airport tilbyder skræddersyede førstehjælpskurser
i lufthavnens unikke rammer med erfaren instruktør.
Book din virksomheds næste førstehjælpskursus hos HCA Airport og bliv undervist
af vores instruktør med mange års erfaring.
Med et førstehjælpkursus kan du og dine medarbejdere blive klædt på til at kunne
tage ansvar og handle hurtigt og effektivt, hvis der sker en ulykke.

HCA Airport tilbyder følgende førstehjælpskurser:
Indlæring og brug af hjertestarter

1 modul / 3 timer

4.500 kr. ex moms

Genoplivning med Hjerte-lungeredning

1 modul / 3 timer

4.500 kr. ex moms

Livreddende førstehjælp

1 modul / 3 timer

4.500 kr. ex moms

Førstehjælp ved tilskadekomst

1 modul / 3 timer

4.500 kr. ex moms

Førstehjælp ved sygdom

1 modul / 3 timer

4.500 kr. ex moms

Færdselsrelateret førstehjælp

8 timer

7.875 kr. ex moms

Grundlæggende førstehjælp

4 moduler / 12 timer

10.500 kr. ex moms

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter 1 modul / 4 timer
HCA Airport tilbyder desuden kursus i:
Elementær brandbekæmpelse

Kurserne afholdes i Hans Christian Andersen Airport. Hvis anden lokalitet ønskes,
tillægges et kørsels- og forberedelses-tillæg på kr. 650 + statens takst for kilometerpenge.
Instruktør Kim Lausten er er tilknyttet HCA Airport som brandmand, security medarbejder, indsatsleder og førstehjælpsinstruktør. Kim er uddannet førstehjælpsinstruktør samt Elementær brandinstruktør.
Læs mere om kurserne på vores hjemmeside eller kontakt instruktør Kim Lausten
på kil@hca-airport.dk så I sammen kan planlægge det bedste kursus efter jeres
behov.

5.625 kr. ex moms

1 modul / 3 timer

5.625 kr. ex moms

Formålet med kursuset er at lære kursisten at tage hånd om mindre brande eller i personer, i hjemmet, på arbejdspladsen, skolen. Man lærer brugen af pulverslukker, CO2 slukker, brændtæppe samt
slangevinder.

Fakta:
• På alle kurser er der et maximalt deltagerantal på 15 personer.
• Modulerne kan stå alene eller sammensættes efter eget valg.
• Dansk Førstehjælpsråd anbefaler som minimum to moduler.
• Ved Elementær brandbekæmpelse skal dog som minimum indgå Hjerte–lungeredning.
• Alle førstehjælpskurser inkluderer bøger, materialer samt personligt udstedt bevis til alle
deltagerne.
• Kurset i Elementær brandbekæmpelse inkluderer materialer samt personligt udstedt bevis
til alle deltagerne.

