1.6 Yangın Güvenliği: Alışveriş Merkezi Uzmanı
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Süre

5 gün (35 saat)
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Amaç

Bu kursun amacı, alışveriş merkezlerinde çalışanlar için yangın
güvenliği konularında uygun bir eğitim programı sunmaktır.
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Hedef Kitle

•
•
•
•
•
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Ön Koşullar

Katılımcıların güvenlik ve yangın önleme sistemleri ve teknikleriyle ilgili
temel bilgilere sahip olması önerilir.
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Hedefler

Kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdakileri yapabilecektir: • Alışveriş merkezlerinde yangın güvenliğiyle ilişkili başlıca sorunları
bilmek
• Riskleri belirlemek
• Yangın güvenliği sorunları için çözümler formüle etmek
• Acil durum eylem ve koruma planları geliştirmek ve bu planları
yeterli bir şekilde uygulamak
• Alışveriş merkezleriyle ilgili yönetmelik ve standartları bilmek
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Program

• Temel Konseptler - Binalar
• Yangın Güvenliği Yönetmelikleri ve Ulusal Mevzuat
• Yangın Güvenliği:
• Bölmeler için yangın direnci derecesi
• Panel ve diğer kaplamaların yangın reaksiyonu
• CE işareti ve yapı ürünleri
• Manuel söndürücüler
• Otomatik sistemler:
• Yangın Algılama
• Yangın söndürme
• Depo koruma
• Isı ve Duman kontrolü
• Acil durum planlama:
• Yapı
• Risk değerlendirmesi
• Acil durumlar
• Sanat eserlerinin tahliyesi
• Güvenlik: ilk yaklaşım
• Yangın / güvenlik arayüzü
• Ulusal mevzuat
• Algılama
• CCTV
• İletişim
• Eri şim Kontrol ü
• Vaka Çalışması

Yangın güvenliği yöneticileri ve yangından korunma yöneticileri
Yangın önleme ve güvenlik uzmanları, danışmanları ve yetkili personel
Tesisatçılar, tasarımcılar ve bakım personeli
Müfettişler
Alışveriş merkezlerinde çalışan tüm personel ve özellikle tasarım,
yönetim ve yangın güvenliğiyle ilgili olanlar
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İlgili CFPA-E Kılavuzları

• 2:2007 F; 5:2003 F; 7:2005 F; 12:2006 F; 19:2009 F
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Sınav

Yazılı sınav artı yazılı veya sözlü olarak sunulan bir vaka çalışması
yönetim raporu
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Sertifika - Diploma - Onay
Belgesi

Diploma - Opsiyonel alt unvan «Alışveriş Merkezleri İçin Yangın Güvenliği
Uzmanı CFPA-E»
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Kursu Veren Ülkeler

• Sırbistan (vidakovic.m@sbb.rs, www.ditur.rs)
• İspanya (mrodriguez@cepreven.com, www.cepreven.com)
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