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PRISLISTE

Se kursuskatalog og læs om 
andre e-learning ydelser på:
www.vesco.dk

Lovgivning og praksis vedr. arbejde i 
områder med risiko for støv- eller 
gaseksplosion.

Har jeres virksomhed områder med eksplosiv atmosfære?

Så er det lovpligtigt, at virksomheden og medarbejderne 
har styr på ATEX direktiverne. Det er i sidste ende 
arbejdsgiveren, som bærer ansvaret for, at sikkerheden er i 
orden og at medarbejderne er instruerede deri. 

Dette ATEX kursus gennemgår reglerne og retningslinjerne 
som findes i ATEX direktiverne. Direktiverne er en fælles EU 
lovgivning.

Sørg for, at jeres medarbejdere har de nødvendige 
kompetencer for arbejde i ATEX zoner vha. dette kursus.

POPULÆRT!
ATEX kursus

som e-learning

Kurset kan købes på følgende sprog:



PRISLISTE

Kurset tages online i vores læringssystem og kan gennemgås når det 
passer ind i dit eller dine medarbejderes skema - døgnet rundt! 
Man kan gå igennem kurset i sit eget tempo og det kan tages på 
forskellige devices såsom PC eller tablet.

Med dette kursus får man bl.a. kendskab til: 
Hvad er ATEX ● ATEX direktiver og lovgivning ● Brandfarlige stoffer, 
håndtering, eksplosionsgrænser m.m. ● Tændkilder og forebyggelse ● 
Foranstaltninger, zoneklassifikation, skiltning ● Instruktion og oplæring ● 
Grundlæggende livreddende førstehjælp  

Efter kurset er gennemgået, skal man bestå en afsluttende test. 
Når man har gennemført kursus og bestået testen, kan man udskrive et 
certifikat.
Dette certifikat er bevis og dokumentation for, at kurset er gennemført 
og bestået på den givne dato.

Vestergaard & Co gemmer 
resultaterne iht. vores GDPR politik.

Køb kurset på www.vesco.dk eller kontakt os 
på tlf. 98510030 eller info@vesco.dk for evt. spørgsmål.

1-10 brugere  kr. 595/stk.
11-25 brugere  kr. 550/stk.
26-50 brugere  kr. 495/stk.
over 50 brugere  kr. 450/stk.

Alle priser er excl. moms


