Tisztelt Elsősegélynyújtó Tanfolyam iránt Érdeklődő!
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsMEüM együttes rendelet Elsősegélyhelyek című része előírja, hogy
20. (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől,
illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a
munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.
A fentieket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelősége rendszeresen
ellenőrzi, a képzett elsősegélynyújtó hiányát bünteti, mivel minden műszakban legalább 1 fő

képzett elsősegélynyújtónak jelen kell lennie.
A gyors és széleskörű oktatás megvalósítására lehetőséget tudok biztosítani a saját üzemorvosi
ellátásra szerződött cégek részére.
A tanfolyam lebonyolítása on-line módon az internet segítségével történik, így bárhonnan lehet
jelentkezni.
A tanfolyam díjából 50% kedvezményt tudnék adni, mivel az országos átlag 20 ezer Ft/fő, így az
Önök részére bruttó 10 ezer Ft/fő áron tudnám nyújtani a képzést.
A tananyagból felkészült jelentkezők írásbeli tesztvizsgán bizonyítják tudásukat, a sikeres vizsgázók
megkapják az igazolást a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzéséről.
A jelentkezési lapot le lehet tölteni a honlapomról. http://www.drfekete.lapok.hu/jellap.pdf
Levelezési címünk: Dr. Fekete Ildikó. 2146. Mogyoród, Dózsa György u. 21.
A letöltött, kinyomtatott olvashatóan kitöltött jelentkezési lap elküldhető postán a levelezési címünkre,
vagy a következő FAX számra: 06-28-440-058, vagy szkennelve a drfekete@freemail.hu email
címre.
Az on-line jegyzet és a tesztvizsga díja: bruttó 10.000 Ft/fő, azaz tízezer forint/fő.
Fizetési konstrukció: átutalás a 66000059-10057546 számú bankszámlára.
A számla kiküldése az átutalást követően a jelentkezési lap beérkezése után postai úton történik.
A jelentkezés feltétele az on-line tananyag 10.000 forintos díjának átutalása és az olvashatóan kitöltött
jelentkezési lap fénymásolatának postai, vagy elektronikus úton való megküldése Dr. Fekete Ildikó.
részére.
A jelentkezők sikeres tesztvizsga megírása után bizonyítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.
Amennyiben a fenti oktatási ajánlatom felkeltette érdeklődésüket, az elérhetőségeimen a további
részletekről érdeklődhetnek, és várom jelentkezésüket.
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