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Suicidlarm tema för årets workshop om
räddningsinsatser på höjd
För andra året i rad arrangerar säkerhetsföretaget C2 Vertical Safety en workshop
för räddningstjänst, brandförsvar, polis och militär. Fokus för Workshop Rope
Rescue 2016 är räddningsinsatser på höjd och temat är utbildning, riggning,
metodval och utrustning vid suicidlarm.
Årets tema är utbildning, riggning, metodval och utrustning vid suicidlarm.
Medverkar gör bland andra Piketen i Stockholm, Attunda Brandförsvar och
Räddningstjänsten Storgöteborg.

- Att hantera suicidlarm är en utmaning både i storstäder och i mindre orter.
På Workshop Rope Rescue 2016 medverkar både polis och räddningstjänst
och berättar om sina erfarenheter och hur de arbetar vid larm. Det kommer
att bli en spännande och intressant dialog om metodval och om likheter och
olikheter i arbetssätt, säger Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety.
Workshop Rope Rescue anordnades första gången förra året och lockade
deltagare från hela landet. Inför årets Workshop är läget detsamma. Intresset
är stort. Workshoppen ger brandförsvar, räddningstjänst, polis och militär
möjlighet att ta del av varandras erfarenhet, diskutera hur man arbetar, hur
man säkerställer sin egen kompetens och vilken utrustning man använder vid
räddningsinsatser på höjd.
Nytt för i år är att Workshop Rope Rescue utökas med en halv dag. Efter
önskemål från deltagarna förra året kommer det i år att finnas tid och
möjlighet för egna utrustningstester och att få ta del av presentationer och
förevisningar av ny utrustning.
- Vi kommer att hålla till i vår övningshall så det finns fina möjligheter för
deltagarna att testa och diskutera olika typer av utrustning. Både egen
personlig fallskyddsutrustning och utrustning för riggning vid nedtagning av
nödställd, säger Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety.
Workshop Rope Rescue 2016 arrangeras 20-21 april i Uppsala. Workshoppen
är öppen för brandförsvar, räddningstjänst, polis och militär. OBS!
Föranmälan krävs. Se hela programmet i bifogat dokument.
För mer information: Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety, 018-67 79 90,
mattias.akesson@c2safety.com

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