6 ugers

Ajourføring for dyretransportchauffører
Kort fortalt
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring
med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som dyretransportchauffør jf.
bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Kontakt
Roskilde Tekniske Skole

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 252,00
Uden for AMUmålgruppe:
DKK 2.391,40

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Tilmelding

Fag: Ajourføring for dyretransportchauffører
Fagnummer:
48629

Varighed:
2 dage

Pris, AMU-målgruppe:
DKK 252,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:
DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af
levende dyr og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere
har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.
Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne
ajourføring, har deltageren opnået viden om:
Godkendelser og kontrol af køretøjer til transport af levende dyr
Vurdering af transportegnethed af levende dyr
Kendskab til pladskrav/ arealkrav samt ventilationskrav for forskellige dyrearter
Adfærd, roller og ansvarsfordeling imellem chauffør, afsender og transportør
Forebyggelse af smitterisiko MRSA
Ruteplanlægning, herunder køre- og hviletids regler i forbindelse med transport af levende dyr.
Forholdsregler under transporten hvis dyr er i fare for at lide unødig overlast – hvad siger lovgivningen?
Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
Lastsikring og sikker og korrekt drivning af dyr
Forebyggelse af skade på dyr
Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
Kundeservice og konflikthåndtering
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren
kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
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