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PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  

LL''aarrtt  3377  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  8811  ddeell  22000088  ee  ll''AAccccoorrddoo  SSttaattoo  RReeggiioonnii  ddeell  2211  DDiicceemmbbrree  22001111  pprreevveeddoonnoo  cchhee  iill  

ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ssii  aassssiiccuurrii  cchhee  cciiaassccuunn  llaavvoorraattoorree  rriicceevvaa  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssuuffffiicciieennttee  eedd  aaddeegguuaattaa  iinn  mmaatteerriiaa  
ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo..  

  

LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttaa  ddaallll''aaccccoorrddoo  ssttaattoo  rreeggiioonnii,,  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  dduuee  mmoodduullii  ddiissttiinnttii::  

uunn  pprriimmoo  mmoodduulloo,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  44hh,,  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  ccoommuunnee  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  sseettttoorree  ddii  aattttiivviittàà;;  uunn  sseeccoonnddoo  mmoodduulloo,,  iinnvveeccee,,  ssaarràà  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  ddii  

dduurraattaa  ddiiffffeerreennttee  iinn  bbaassee  aall  sseettttoorree  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ddeellll''aazziieennddaa..  

  

IInn  bbaassee  aall  ggeenneerree  ddii  aattttiivviittàà,,  llee  aazziieennddee  vveennggoonnoo  ssuuddddiivviissee  iinn  rriisscchhiioo  bbaassssoo,,  mmeeddiioo  oo  aallttoo..  

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssoonnoo  aazziieennddee  aa  rriisscchhiioo  mmeeddiioo::  aaggrriiccoollttuurraa,,  ppeessccaa,,  ttrraassppoorrttii,,  aassssiisstteennzzaa  ssoocciiaallee  nnoonn  
rreessiiddeennzziiaallee,,  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  IIssttrruuzziioonnee  

  

PPeerr  qquueessttee  aattttiivviittàà,,  vviieennee  dduunnqquuee  pprreevviissttaa  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  ddii  44hh,,  ppiiùù  uunn  mmoodduulloo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ssppeecciiffiiccaa  ddii  88hh..  

  

OObbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo  

LL''oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  qquueelllloo  ddii  ffoorrnniirree  aaii  llaavvoorraattoorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ssttrruummeennttii  ee  mmeettooddii  rriitteennuuttii  

iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ccoonnoosscceerree,,  iinnddiivviidduuaarree  ee  pprreevveenniirree  ii  rriisscchhii  ssppeecciiffiiccii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  ee  iill  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ssuull  llaavvoorroo..  

  

DDuurraattaa  ddeell  ccoorrssoo  

1122  oorree,,  ddii  ccuuii::  

  

--  44hh  FFoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  

--  88hh  FFoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  

  

DDeessttiinnaattaarrii  
““LLaavvoorraattoorrii””  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ttiippoollooggiiaa  ccoonnttrraattttuuaallee  sseeccoonnddoo  llaa  nnuuoovvaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ccuuii  

aallll''aarrtt..  22,,  ccoo..  11,,  lleetttt..  aa))  ddeell  DD..LLggss..  nn..  8811//22000088..  

  

MMooddaalliittàà  ddiiddaattttiicchhee  
IIll  ccoorrssoo  ssii  ssvviilluuppppeerràà  iinn  mmooddaalliittàà  ffrroonnttaallee  ee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  ssuuppppoorrttii  ddiiddaattttiiccii  eedd  aauuddiioovviissiivvii,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaacciilliittaarree  

iill  mmiigglliioorr      aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllee  tteemmaattiicchhee  ooggggeettttoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

  

PPeerr  ccoonnsseennttiirree  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ggllii  oobbiieettttiivvii  pprreeffiissssaattii,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  iinntteerraazziioonnee,,  iill  nnuummeerroo  ddeeii  

ppaarrtteecciippaannttii  ssaarràà  lliimmiittaattoo..  
  

DDooccuummeennttaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  
IIll  ccoorrssoo  èè  ccoorrrreeddaattoo  ddaa  ssppeecciiffiicchhee  ddiissppeennssee  ffuuoorrii  ccoommmmeerrcciioo  cchhee  ssaarraannnnoo  iinnvviiaattee  iinn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaallee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  aall  ccoorrssoo..  

  

VVeerriiffiiccaa  FFiinnaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  eedd  aatttteessttaattii  
AAll  tteerrmmiinnee  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoorrssoo,,  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  uunnaa  pprroovvaa  ffiinnaallee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  aa  sscceellttaa  

mmuullttiippllaa,,  aall  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaallee  sseegguuiirràà  ll’’iinnvviioo  ddii  uunn  aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nnoommiinnaallee  AAiiffeess,,  

aassssoocciiaazziioonnee  iittaalliiaannaa  ddeeii  ffoorrmmaattoorrii  eessppeerrttii  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  

  

  

  

  



PPrrooggrraammmmaa  ddeell  ccoorrssoo  

  

  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ppaaggaammeennttoo  

Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso. 

 

È richiesto il PAGAMENTO ANTICIPATO a mezzo bonifico bancario c/o 

UNICREDIT BANCA 

SICURFORM SRL 

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

  

  

Lezione n° Descrizione generale Descrizione specifica Durata ore 

1 Formazione generale sulla 

sicurezza 

Trattazione dei concetti relativi a: 

 Pericolo 

• Danno 

• Rischio 

• Prevenzione  

• Protezione 

• Infortunio e malattia professionale 

• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali 

4 

2 Formazione specifica sui rischi 

della mansione 

Trattazione delle seguenti tematiche: 

 Rischi associati all’uso di Videoterminali 

 Rischio elettrico 

 Rischi infortuni, incidenti e near miss 

 Nozioni di antincendio 

 Procedura esodo 

 Procedure organizzative per il primo soccorso 

segnaletica di sicurezza 

4 

3 Formazione specifica sui 

rischi della mansione 

Trattazione delle seguenti tematiche: 

• Rischi fisici e meccanici (rumore e vibrazioni),  

• Ergonomia e MMC 

• Ambienti di lavoro 

• Microclima ed illuminazione 

• Trattazione di rischi specifici inerenti la 

mansione svolta dai partecipanti 

4 

TIPOLOGIA DI ATTESTATO                QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ATTESTATO AIFES € 160,00 + IVA 

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Per info contattare Silvia: 059/8635109 



  

MMooddaalliittàà  ee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iissccrriizziioonnee  

  PPeerr  pprroocceeddeerree  aallll’’iissccrriizziioonnee  ccoommppiillaarree  iill  ffoorrmm  oonnlliinnee  ssuu    wwwwww..ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm,,  sseezziioonnee  ““ccoorrssii””  ,,  eedd  

IINNVVIIAARREE  CCOONNTTAABBIILLEE  BBAANNCCAARRIIAA    aallll‘‘  iinnddiirriizzzzoo    ssiillvviiaa..ddiiiioorriioo@@ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm,,  eennttrroo  1100  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  

ddeell  ccoorrssoo..  

  LL’’eevveennttuuaallee  rriinnuunncciiaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattaa  eennttrroo  33  ggiioorrnnii  llaavvoorraattiivvii  ddaallllaa  ddaattaa  pprreeffiissssaattaa..    IInn  ccaassoo  

ccoonnttrraarriioo  llaa  qquuoottaa  vveerrssaattaa  vveerrrràà  ffaattttuurraattaa  ee  nnoonn  ssaarràà  rriimmbboorrssaattaa..  

  EE’’  aammmmeessssaa  ll’’eevveennttuuaallee  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  ppaarrtteecciippaannttee  

  

IIll  ccoorrssoo  ssii  tteerrrràà  pprreevviioo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  nnuummeerroo  mmiinniimmoo  ddii  ppaarrtteecciippaannttii  ee  ccoonnffeerrmmaattoo  aallmmeennoo  dduuee  ggiioorrnnii  

pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa  pprreessttaabbiilliittaa..  IInn  ccaassoo  ddii  aannnnuullllaammeennttoo  oo  rriinnvviioo,,  ggllii  iissccrriittttii  ppoottrraannnnoo  pprreennddeerree  ppaarrttee  

aallll’’eeddiizziioonnee  ssuucccceessssiivvaa  ddeell  ccoorrssoo  oo  ffaarree  ddoommaannddaa  ddii  rriimmbboorrssoo..   

http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com

