
Curs de prim ajutor si defibrilare externa automata

 Cursul îmbină partea teoretică cu cea practică. Orele de teorie și practică se desfășoară  în
sălile de pregătire dar și în aer liber.

      

Materiale folosite:

    
    -  Truse de prim ajutor  
    -  Manechini pentru resuscitare – adult, copil și bebeluș  
    -  Manechin de traumă  
    -  Defibrilator trainer  
    -  Gulere cervicale  

  

În cadrul cursului este organizată o simulare de accident, diverse situații,  în împrejurimile
Bazei. Cursanții vor pune în practică noțiunile teoretice acumulate în cadrul cursului. Simularea
va consta în căutare, acordare prim ajutor, evacuare și tehnici de supraviețuire.

  

  PREȚUL CURSULUI: 200 LEI 
  Elevii și studenții , în baza carnetului de elev/student,
  beneficiază de o reducere de 25% din taxa de curs. 
  

  Următorul curs are loc
  în perioada 23 - 25 FEBRUARIE 2018
  

Programul de înscriere, de Luni pană Vineri, între orele 12-17 la sediul nostru sau online
completând formularul de mai jos.
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BAZA DE PREGĂTIRE DE PRIM AJUTOR ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ A
CRUCII ROȘII ROMÂNE FILIALA CLUJ  , situată la 60 de Km de
Cluj-Napoca, în comuna Valea Ierii, Zona Șoimu vă oferă un confort deosebit, un peisaj mirific ,
o atmosferă caldă și liniștită.

  

Coordonate GPS : 46,60423438 ;  23,28030169

  

FACILITĂȚI CAZARE ( 2 nopți, 3 zile - toate mesele incluse )                          

  

Cazare 1 persoană / cameră -   500 lei
Cazare 2 persoane/ cameră -    300 lei
Cazare 3 persoane/ cameră  -    250 lei
Cazare 4 persoane/ cameră  -    200 lei

  Click aici pentru a descărca agenda de curs
  

  

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi  :

  

Tel/fax:  0264-592447

  

Dir.  Simona Bratu – telefon 0745 589 183

  

As.social Costel Craciunescu  -  telefon  0753 020 907

  

 e-mail: cluj@crucearosie.ro &nbsp;
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documente/agenda-de-curs.pdf
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