
Working Safely adalah pendekatan yang 
seluruhnya berbeda untuk pelatihan 
keselamatan dan kesehatan. Ini adalah 
program berdampak tinggi yang 
dirancang untuk menjadi menyenangkan 
dan membuat orang terlibat 
sepenuhnya. Konten terbaik, bebas 
jargon didasarkan pada apa yang perlu 
diketahui orang dalam praktik, dan tidak 
mengesampingkan bahasa hukum.

Untuk siapakah Working Safely itu?
Working Safely adalah untuk orang-
orang di tingkat mana pun, di sektor 
apa pun di seluruh dunia, yang 
membutuhkan landasan dalam hal-hal 
penting keselamatan dan kesehatan. 
Working Safely memberi semua orang 
di tempat kerja pemahaman tentang 
mengapa mereka harus 'bekerja 
dengan aman' – dan melakukannya 
dengan cara yang menyenangkan.

Apa yang didapat oleh perusahaan ini? 
- Ketenangan pikiran dari pelatihan 

yang dirancang dan kualitasnya 
dikontrol kualitas IOSH – badan 
Terdaftar untuk para profesional 
keselamatan dan kesehatan 

- Gangguan minimal pada hari dan shift 
kerja – program ini disampaikan hanya 
dalam satu hari, termasuk penilaian

- Pembelajaran yang efisien dan 
efektif – dasar-dasar kesehatan, 
keselamatan dan lingkungan 
tercakup dalam satu sesi mandiri, 

- Pelatihan yang diakui secara global, 
diakui dan disertifikasi untuk stafnya 

- Fakta-fakta dan studi kasus yang 
mengesankan dan menggugah 
pikiran dari seluruh dunia, 
guna membantu memperkuat 
pembelajaran selama kursus. Setiap 
modul didukung oleh skenario 
dari situasi kerja yang sebenarnya. 
Kursus ini meliputi permainan dan 
kuis interaktif, yang membantu 
delegasi untuk belajar dengan cara 
yang menyegarkan dan informal.

Working Safely mencakup… 
- Garis besar keselamatan dan 

kesehatan kerja s
- Menetapkan bahaya dan risiko 
- Mengidentifikasi bahaya umum 
- Meningkatkan kinerja keselamatan 

Delegasi yang sukses dianugerahi 
sertifikat Working Safely dan/atau kartu 
paspor IOSH.

Hasil-hasil apakah yang bisa saya 
harapkan? 
- Produktivitas lebih besar, dari 

kehilangan jam yang lebih sedikit 
hingga sakit dan kecelakaan 

- Meningkatnya budaya kesadaran 
keselamatan di seluruh perusahaan 
dan penghargaan atas  
langkah-langkah keselamatan 

- Keterlibatan aktif para staf guna 
meningkatkan tempat kerja 

- Meningkatnya reputasi di dalam 
rantai pasokan 

Working Safely diberikan oleh 
jaringan IOSH dari penyedia 
pelatihan yang disetujui.

Di IOSH kita tahu bahwa kita perlu benar-benar menginspirasi delegasi pelatihan kita untuk melibatkan mereka 
dengan keselamatan dan kesehatan. Dan jika pembelajarannya menyenangkan dan menstimulasi, kita memiliki 
peluang lebih baik untuk menyampaikan pesan keselamatan dan kesehatan yang penting. 

Working Safely
Semua orang di tempat kerja perlu 
memahami pentingnya 
keselamatan dan kesehatan

Butuh bantuan atau ingin 
mengetahui lebih lanjut?
www.iosh.co.uk/workingsafely
Email courses@iosh.com



BS
08

60
.1

/2
20

71
9/

PD
F

Do
ku

m
en

 in
i d

ice
ta

k 
di

 a
ta

s k
er

ta
s b

eb
as

 k
lo

rin
 y

an
g 

di
ha

sil
ka

n 
da

ri 
hu

ta
n 

le
st

ar
i y

an
g 

di
ke

lo
la

.

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

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.

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.

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

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
UK

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


