Memperoleh persetujuan untuk melaksanakan...

Managing Safely

www.iosh.co.uk/managingsafely

Ini bukan tentang mengajar, namun tentang belajar
Kita tahu bahwa agar orang-orang
sepenuhnya terlibat, Bersenang-senang dan
belajar sambil praktik, adalah cara untuk
mencapai kesuksesan pelatihan keselamatan
dan kesehatan. Kami ingin membuat delegasi
benar-benar memikirkan apa yang mereka
pelajari – dan memiliki kepercayaan diri dan
antusiasme untuk mempraktikkannya ketika
mereka kembali bekerja.
Kursus ini tidak seperti kursus lainnya.
Anda akan menemukan program praktis,
penuh panduan langkah demi langkah, dan
dengan fokus bisnis yang tajam. Tetapi Anda
juga akan menemukan bahwa format dan
konten yang sangat inovatif melibatkan dan
menginspirasi delegasi Anda – penting untuk
mendapatkan pesan inti keselamatan dan
kesehatan.

Managing Safely
- Kursus fleksibel (minimal 22 jam kontak tatap muka)
yang mencakup dasar-dasar manajemen keselamatan
dan kesehatan dalam paket interaktif berdampak tinggi
- Fleksibilitas untuk memberikan kursus selama tiga hari
- Grafik animasi berkualitas tinggi yang dibuat khusus
untuk kursus tersebut
- Presentasi yang canggih namun menyenangkan
- Konten teknis kelas satu, berdasarkan apa yang perlu
diketahui oleh delegasi dalam praktik
- Tidak ada jargon atau bahasa hukum yang tidak sopan
- Skenario yang jelas dan dapat dikaitkan dengan manajer
- Alat pelatihan siap-pakai, termasuk film dan kuis

Menciptakan kesuksesan di Managing Safely
Para delegasi yang berhasil menyelesaikan
penilaian tertulis dan praktik menerima
sertifikat Managing Safely IOSH.
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Managing Safely memberikan...
Untuk siapakah Managing Safely itu?
Managing Safely adalah untuk para manajer dan penyelia
di sektor dan organisasi apa pun. Kursus ini dirancang
untuk membuat manajer lebih cepat dalam tindakan
praktis yang perlu mereka ambil untuk menangani
keselamatan dan kesehatan dalam tim.
Apa yang akan mereka dapatkan dari kursus ini?
Delegasi akan mempelajari yang perlu mereka ketahui –
dan mungkin enggan dipelajari – dengan cara informal
yang menyegarkan. Managing Safely tidak akan mengubah
delegasi menjadi pakar keselamatan – tetapi kursus ini
akan memberi mereka pengetahuan dan alat untuk
mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan yang
menjadi tanggung jawab mereka. Yang penting, kursus ini
memberi pemahaman tentang mengapa keselamatan dan
kesehatan merupakan bagian penting dalam pekerjaan
mereka.
Delegasi yang sukses dianugerahi sertifikat Managing
Safely IOSH.

Apa yang akan pelatih dapatkan dari kursus ini?
- Pelatihan langsung dan berkualitas tinggi yang
dirancang oleh tim spesialis
- Paket program siap-pakai – kami telah melakukan
kerja keras, membebaskan pelatih dari kerepotan dan
kerumitan
- Dukungan penuh dari tim dukungan kami pada setiap
aspek pelatihan, dari saran tentang lingkungan pelatihan
hingga panduan tentang memberi nilai dalam penilaian
- Pembaruan teknis gratis
Dan hasil akhirnya adalah…
- kehilangan jam yang lebih sedikit hingga sakit dan
kecelakaan, yang menghasilkan produktivitas lebih besar
- meningkatnya budaya kesadaran keselamatan di seluruh
perusahaan dan penghargaan atas langkah-langkah
keselamatan
- keterlibatan proaktif para staf guna meningkatkan
tempat kerja
- meningkatnya reputasi di dalam rantai pasokan.

Apa yang akan perusahaan dapatkan dari kursus ini?
- Pelatihan yang diakui secara global, diakui dan
disertifikasi untuk para manajer dan penyelianya
- Ketenangan pikiran yang ditawarkan oleh pelatihan
yang dirancang dan kualitas dijamin oleh badan
Terdaftar untuk para profesional keselamatan dan
kesehatan
- Fleksibilitas – program dapat dikirimkan dalam alokasi
waktu yang sesuai dengan bisnis Anda
- Dua bidang utama – keselamatan dan kesehatan –
dicakup dalam satu program
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Managing Safely mencakup...
1 Memperkenalkan Managing Safely
Beberapa manajer mungkin melihat keselamatan dan
kesehatan sebagai tambahan pada peran mereka –
bahkan gangguan. Modul pertama menjelaskan bahwa
manajer bertanggung jawab atas tim mereka, dan
menjadikannya hal yang persuasif untuk mengelola
dengan aman.
2 Menilai risiko
Modul ini menetapkan dan mendemistifikasikan ‘risiko’
dan ‘penilaian risiko’. Penilaian risiko dan sistem
penilaian sederhana diperkenalkan, dan para delegasi
melakukan serangkaian penilaian.
3 Mengendalikan risiko
Di sinilah sesi membahas pemotongan risiko,
berkonsentrasi pada teknik terbaik untuk
mengendalikan risiko utama, dan bagaimana memilih
metode yang tepat.
4 Memahami tanggung jawab
Modul ini membahas tuntutan hukum dan cara kerja
sistem hukum, dan bagi mereka yang tidak memiliki
pedoman atau undang-undang yang ketat, ada
panduan dan penampung untuk diisi dengan informasi
yang relevan, dan memperkenalkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja.

5 Memahami bahaya
Semua masalah utama dicakup dalam modul ini - agresi
dan kekerasan, asbes, perisakan, bahan kimia dan zat
berbahaya, stasiun kerja komputer, ruang terbatas,
narkoba dan alkohol, listrik, kebakaran, masuk dan
keluar, tinggi, rumah tangga, penerangan, penanganan
manual, kebisingan, kebersihan pribadi, pabrik
dan mesin, tergelincir dan tersandung, stres, suhu,
kendaraan dan transportasi, serta getaran.
6 Menyelidiki insiden
Sesi ini dimulai dengan mengapa insiden harus
diselidiki, dan berlanjut untuk membahas mengapa
segala sesuatunya salah, dan bagaimana melakukan
investigasi ketika itu terjadi.
7 Mengukur kinerja
Modul ini menjelaskan bagaimana memeriksa
kinerja dapat membantu meningkatkan keselamatan
dan kesehatan. Para delegasi belajar bagaimana
mengembangkan indikator kinerja dasar, dan
memahami audit serta pengukuran proaktif dan reaktif.
Fakta-fakta yang mengesankan dan memprovokasi
pemikiran dan studi kasus dari seluruh dunia
membantu mendalami wawasan selama seluruh
kursus. Setiap modul didukung oleh contoh yang
sangat jelas dan skenario yang dapat dikenali, dan
ringkasan yang memperkuat poin pembelajaran utama.
Kursus ini mencakup daftar periksa dan bahan-bahan
lain untuk didelegasikan oleh delegasi dan kemudian
digunakan ketika mereka kembali bekerja.
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Managing Safely meliputi...
-

dua film yang tertanam dalam presentasi
presentasi lengkap, menampilkan urutan interaktif grafik
animasi berkualitas tinggi
permainan dan kuis interaktif untuk menghidupkan
keselamatan dan kesehatan serta memaksimalkan
partisipasi
Catatan pelatih yang mudah digunakan (panduan
langkah demi langkah tentang pelaksanaan kursus)
akses ke platform online yang memungkinkan pelatih untuk
memberikan kursus tatap muka kepada para delegasi
bank penilaian digital – delegasi dievaluasi
menggunakan kertas pertanyaan multi-format dan
latihan pilihan ganda tentang penanggulangan bahaya
buku kerja delegasi dengan bagian untuk catatan, sesi
Tanya-Jawab, dan banyak ilustrasi sederhana, didesain
khusus – tanpa clip art!

Seluruh paket cocok dengan tas jinjing yang ramping dan kuat.

Anda mendapatkan akses ke Sistem Manajemen Kursus
(Course Management System/CMS) IOSH untuk membantu
Anda mengelola dan memberikan kursus yang dikemas
IOSH melalui satu platform terpusat berbasis web. CMS
memungkinkan kami untuk terus memperbarui konten
kursus kami, dengan panduan terbaru. CMS juga
memungkinkan Anda untuk membuat versi kursus IOSH
yang dipersonalisasi atau diterjemahkan untuk menjawab
kebutuhan pelatihan yang unik. CMS kompatibel pada
Windows dengan Internet Explorer versi 11, Chrome dan
Firefox (versi terbaru). CMS juga kompatibel di Mac dengan
Safari dan Chrome (versi terbaru).
Setelah Anda masuk ke CMS, mudah untuk menjalankan
atau mengelola kursus berlisensi Anda, mengelola
pengguna pelatih lainnya yang ditugaskan ke akun
penyedia pelatihan Anda, dan menghasilkan informasi
tentang penggunaan kursus. Kami telah menghasilkan
ekstensi khusus untuk peramban Chrome untuk Anda
instal, sehingga Anda dapat memberikan kursus IOSH
offline – kapan saja, di mana saja, tanpa koneksi internet.

Melaksanakan Managing Safely
Jika Anda ingin menjalankan Managing Safely, Anda atau
seseorang dari organisasi Anda harus menjadi ‘anggota
IOSH yang dicalonkan’. Calon anggota IOSH tersebut
bertanggung jawab untuk mengawasi kursus dan bertindak
sebagai garda terdepan kendali mutu. Secara sentral,
kendali mutu disediakan oleh tim Pelatihan IOSH.

Setiap orang yang terlibat dalam penyampaian kursus
Managing Safely IOSH harus disetujui oleh IOSH.
Semua pelatih baru yang menyampaikan Managing Safely,
minimal harus:
- merupakan anggota Teknis IOSH (diperlukan kualifikasi
keselamatan dan kesehatan)
- memiliki CPD terbaru
- memiliki kualifikasi pelatihan orang dewasa di level
3 pada kerangka kualifikasi yang diatur (regulated
qualifications framework/RQF); ATAU telah berhasil
menyelesaikan kursus Train the Trainer IOSH
- memiliki dua tahun pengalaman menyampaikan
pelatihan substansial, tatap muka

Hubungi kami di +44 (0)116 257 3605 untuk berbicara tentang
kebutuhan pelatihan Anda atau email courses@iosh.com.
Temukan detail selengkapnya secara online di www.iosh.co.uk/
managingsafely
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Kami menetapkan standar, dan mendukung,
mengembangkan serta menghubungkan para
anggota kami dengan sumber daya, panduan,
acara, dan pelatihan. Kami adalah suara
profesi, dan kampanye tentang masalah yang
memengaruhi jutaan orang pekerja.

Dokumen ini dicetak di atas kertas bebas klorin yang dihasilkan dari hutan lestari yang dikelola.

t +44 (0)116 257 3100
www.iosh.com
twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin
youtube.com/IOSHchannel
instagram.com/ioshofficial

IOSH adalah badan Terdaftar untuk profesional
kesehatan dan keselamatan. Dengan lebih dari
47.000 anggota di lebih dari 130 negara, kami
adalah organisasi kesehatan dan keselamatan
profesional terbesar di dunia.

IOSH didirikan pada tahun 1945 dan merupakan
badan terdaftar dengan status LSM internasional.

IOSH Services Limited adalah anak perusahaan yang
sepenuhnya dimiliki oleh the Institution of Occupational
Safety and Health
Kantor terdaftar: sebagaimana di atas
Institution of Occupational Safety and Health
Didirikan tahun 1945
Didirikan oleh Royal Charter 2003
Badan terdaftar di Inggris dan Wales dengan No. 1096790
Badan terdaftar di Skotlandia No. SC043254
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