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Rekordmånad för C2 Vertical Safety trots
pandemi
Under 2020 har C2 Vertical Safety sett en generell ökning av intresset för
kurser och utbildningar, detta trots den rådande coronapandemin.
"September var en rekordmånad, då nådde vi all time high vad gäller
färdigutbildade elever", säger C2s Training Manager Weine Pernersten.
Med en av nordens största träningsanläggningar inom höghöjdsutbildning
och med några av Sveriges bästa instruktörer erbjuder C2 Vertical Safety alla
typer av utbildningar när det gäller Rope Access, det vill säga reparbeten som

utförs på höjd. Under 2020 har intresset för C2s utbildningar ökat generellt
jämfört med samma period under föregående år. Weine Pernersten, C2s
Training Manager, pekar på en specifik utbildning där intresset har ökat
markant under senaste månaderna.
– Wind Power GWO är en utbildning som vi har levererat i många år och som
det är väldigt högt tryck på just nu. Det är en utbildning inom
vindkraftbranschen som alla som jobbar inom vindkraft behöver genomföra,
exempelvis vindkraftstekniker och reparatörer.
Enligt Weine Pernersten kan det ökande intresset bero på flera faktorer. När
det gäller intresset för den specifika GWO-utbildningen är det sannolikt att
ökningen är en följd av att det under en tid har utvecklats många
vindkraftverk i Sverige och Europa, vilket i sin tur kräver personal som måste
utbildas.
– Vi har ju haft turen att kunna knyta till oss några av Sveriges största
vindkraftsbolag och alla deras tekniker och övrig personal måste ju
genomföra just den här specifika utbildningen och dessutom förnya den
årligen. Vi är jätteglada att många väljer att genomföra detta just hos oss.
Gällande det stigande intresset för C2s övriga utbildningar menar Weine att
det bland annat beror på att det har blivit större acceptans för arbete på hög
höjd och det händer en hel del inom repvärlden just nu.
– Den ökning som sker just nu kan också förklaras med att en del företag
valde att avvakta med sina utbildningar i våras och att de genomför dessa nu
istället. Men jag är också övertygad om att den generella ökningen till stor
del beror på att vi är ett väldigt etablerat och erkänt företag som har lokaler
och instruktörer i världsklass, detta sprider sig inom branschen och gör oss
attraktiva.
C2s säkerhetsåtgärder med hänsyn till coronapandemin
Som en följd av coronapandemin har C2 vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för
att i högsta möjliga mån begränsa smittspridningen. Striktare städrutiner
samt karantän och rengöring av utrustning efter varje användning tillhör
några av de åtgärder som C2 vidtagit.

– När man till exempel gör räddningsövningar så gör man det vanligtvis med
en kollega, men under den här tiden gör vi det med räddningsdockor istället.
Vi har även minskat ner kurserna och delat upp deltagarna. Istället för att ha
12 elever vid ett tillfälle så har vi delat upp gruppen och varit i två teorisalar
för att inte vara så många samtidigt. Vi har dock valt att inte boka av någon
grupp, istället har vi tagit in en extra instruktör för att se till att alla bokade
utbildningar kan genomföras som planerat.

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög
höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety
erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt
ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även distributör i Sverige
för världsledande varumärken som Beal, La Sportiva, Inova, och Bollé Safety.
C2 står för Climbing Competence.
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