Kvietimas
UAB „Verslo Aljansas“ kviečia Jus į praktinį seminarą
„CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE, ĮMONĖJE, ORGANIZACIJOJE“
Seminaras skirtas Įstaigų, įmonių vadovams, pavaduotojams, pavaduotojams ūkio reikalams, atsakingiems
už civilinę saugą

Seminaro tikslas Atkreipti vadovų ir atsakingų darbuotojų dėmesį į teisės aktų reikalavimus ir jų
pasikeitimus, supažindinti, kaip organizuoti civilinės saugos mokymus ir pratybas, kaip
teisingai pasirengti pagrindinius civilinės saugos dokumentus

Seminaro temos

-

ESVP rizikos analizė
Ekstremaliųjų situacijų plano parengimas
Prevencijos priemonių plano parengimas
Metinis CS mokymo plano sudarymas
CS mokymų organizavimas ir dokumentų rengimas
Reikalavimai civilinės saugos pratyboms
Esminiai pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2020 m.

Dalyviams išduodama
Seminaro dalyvio pažymėjimas

Seminarą veda UAB „Verslo Aljansas“ Gaisrinės ir civilinės saugos centro vadovas Gintaras Keturakis
Seminaras vyks 2020 m. rugsėjo 30 d. Pradžia 9:00 val.
Seminaro trukmė 4 val.
Seminaro dalyvio mokestis 60 EUR (pridedamas 21 % PVM) vienam įmonės atstovui
Dalyvaujant dviems ir daugiau vienos įmonės atstovams, taikoma 20 % nuolaida

Seminaro vieta Didžiosios Rinkos a. 5, Kėdainiai (Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, 3 aukštas)

Registruotis adresu www.versloaljansas.lt/registracija arba elektroniniu paštu: info@versloaljansas.lt.
Informacija tel. (8 37) 411088

Saugos priemonės dėl COVID-19:
Rūpindamiesi savo darbuotojų ir seminaro dalyvių sveikata, vadovaujamės Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos nutarimais.
Seminaro dalyvius prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – tai leis sumažinti galimas rizikas bendraujant su kitais seminaro dalyviais.
Apsaugos priemonės, užtikrinančios asmeninės rankų higienos reikalavimus, taip pat bus paruoštos.
Likite namuose, jei pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Kauno skyrius
Raudondvario pl. 131B
LT-47191, Kaunas
Tel. (8 37) 411088

Klaipėdos skyrius
Šilutės pl. 2
LT-91111, Klaipėda
Tel. (8 46) 272862

Panevėžio skyrius
J. Janonio g. 1
LT-35101, Panevėžys
Tel. (8 45) 598600

Šiaulių skyrius
Pramonės g. 2D
LT-78147, Šiauliai
Tel. (8 41) 430552

Tauragės skyrius
Dariaus ir Girėno g. 9
LT-72216, Tauragė
Tel. (8 446) 52414

Utenos skyrius
Metalo g. 3
LT-28216, Utena
Tel. (8 389) 50856

Vilniaus skyrius
Žemaitės g. 26
LT-03201, Vilnius
Tel. (8 5) 2135230

