
Kurs odświeżający szkolenie nt. bezpieczeństwa przy pracy z azbestem 
Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork - informacja dla uczestników

Niniejsza informacja dotyczy szkoleniowego kursu odświeżającego, którego jesteś uczestnikiem. Po przeczytaniu i podpisaniu niniejszego 
dokumentu, uczestnik powinien otrzymać jego kopię do swoich akt. 
  
Zajęcia w klasie muszą obejmować konkretne obszary tematyczne, aby objąć rewizję oraz aktualizację kluczowych aspektów wykonywanych 
funkcji, zmiany w zakresie stanu rozwoju praktyk roboczych, procedur bezpieczeństwa oraz aktualizację przepisów. Wymaga się, aby sponsor 
szkolenia zapewnił zatwierdzony podręcznik szkoleniowy oraz czytelne egzemplarze stanowych i federalnych regulacji dotyczących azbestu. 
Zachowanie materiałów powinno być w gestii uczestników. Uczestnicy muszą zaliczyć konkretną liczbę godzin szkoleniowych i zdać egzamin 
z co najmniej 25 zadaniami wielokrotnego wyboru, bez korzystania z książek, uzyskując minimum 72% poprawnych odpowiedzi.  
Proszę poniżej zakreślić kurs/dyscyplinę:

Kursy nt. bezpieczeństwa pracy przy azbeście, akredytowane przez Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDOH) muszą być 
przeprowadzane zgodnie z Tytułem 10, Częścią 73 Kodeksów, Przepisów i Regulacji Stanu Nowy York (NYCRR). Dla szkolenia trwającego 
8 godzin, półtorej godziny musi być zapewnione na posiłek i przerwy. Kursy wieczorowe nie mogą przekraczać 4 godzin. Całe szkolenie musi 
zostać zakończone w ciągu 14 dni kalendarzowych od pierwszego dnia kursu. 
  
Po zakończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma “New York State Department of Health Certificate of Asbestos Safety Training” 
(„Certyfikat ukończenia szkolenia nt. bezpieczeństwa pracy przy azbeście Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork”) (DOH-2832). Uczestnik 
otrzyma egzemplarz dla Departamentu Pracy stanu Nowy Jork do przedłożenia w Departamencie Pracy w celu certyfikacji oraz egzemplarz do 
swoich własnych akt. Szkolenie uczestnika nt. pracy przy azbeście jest ważne przez jeden rok od daty ukończenia tego kursu. Aby odnowić 
swoje szkolenie, uczestnik musi ukończyć coroczny kurs odświeżający wiadomości. Niewzięcie udziału w szkoleniu odświeżającym wiadomości 
w ciągu 2 lat od daty zakończenia tego kursu unieważni to szkolenie i narzuci wymóg powtórzenia wstępnego kursu przez uczestnika. 
  
Do pracy w ramach projektów związanych z azbestem w stanie Nowy Jork wymagane jest posiadanie oraz odnawianie certyfikatu ds. azbestu w 
Departamencie Pracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę się skontaktować z Departamentem Pracy (Department of Labor), 
dzwoniąc pod numer (518) 457-2735 lub odwiedzając portal Departamentu pod adresem www.labor.state.ny.us. 
  
W przypadku pytań, komentarzy lub skarg na temat otrzymanego szkolenia, proszę się skontaktować z biurem NYSDOH Asbestos Safety 
Training Program ({Biuro programu szkoleniowego nt. bezpieczeństwa pracy przy azbeście Departamentu Zdrowia stanu Nowy York), emailem 
pod adres boh@health.state.ny.us lub telefonicznie pod numer (518) 402-7940 lub 1-800-458-1158 (darmowy w obrębie stanu Nowy Jork). 
Wszelki kontakt będzie traktowany jako poufny. 
  
Ja (uczestnik/uczestniczka) potwierdzam, że przeczytałem/przeczytałam i zrozumiałem/zrozumiałam treść niniejszego dokumentu.

Nazwisko i imię drukowanymi literami: _____________________________________ Podpis: _______________________________________ 
  
Kurs/Dyscyplina: _______________________________________________________________________________________________________ 
  
Daty szkolenia: ________________________________________________ Dzisiejsza data: __________________________________________ 
  

Oferujący szkolenie powinien zachować podpisany oryginał w swoich aktach.

Kurs/Dyscyplina Zajęcia w klasie

Kurs odświeżający dla związków branżowych 4 godziny

Kurs odświeżający dla operacji i konserwacji 4 godziny

Kurs odświeżający dla pracownika pracującego przy azbeście 8 godzin
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