OC Spray
Utbildning i användning av pepparspray

Sensec Academy ordnar utbildning för personal som i sitt arbete äger rätt att använda OC spray som
nödvärn eller i laga befogenhet. Vår målsättning är att ge personalen, god kunskap att använda verktyget OC
spray på ett professionellt och säkert sätt.

Genom kursen får man lära dig







Juridiska förutsättningar att använda OC spray
Teori och konstruktion
Momentvisa övningar
Tillämpade och situationsanpassade övningar med stressmoment
Grunder i sanering
Examination
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Mål
Målet är att utbilda personalen att kunna använda OC spray på ett taktiskt och säkert sätt, så
att optimalt resultat uppnås. Den utsatte ska inte riskera större olägenhet eller utsättas för
större risker än nödvändigt. Målet är också att den som utbildas på OC spray skall kunna
utföra en fullständig sanering av den utsatte.

Utbildningslängd
Utbildningen är en heldag (10 timmar).

Skräddarsydda lösningar
För att anpassa utbildningen efter just ditt
företags behov skräddarsyr Sensec gärna
utbildningen. Kontakta oss för upplägg och
offert. Pris baseras på antal deltagare.

Utbildningen lämpar sig för
De som i sin tjänst har rätten att bära och
använda OC spray enligt Rikspolisstyrelsens
anvisningar.

Utbildningsledare Calle Boman, Cibeka Security
Med bakgrund som officer, polis och säkerhetschef har Calle en bred kompetens inom
säkerhetssektorn. Han har varit lärare vid Militärhögskolan och Polishögskolan samt
kursledare vid BYA väktarskola. Innehar auktorisation att utbilda skyddsvakter i samtliga
ämnen inkl. vapen och pepparspray. Calle har en lång erfarenhet av att utbilda personal i
skydd mot hot och våld. Det gäller allt ifrån personal vid vårdinrättningar, kvinnojourer,
väktare, taxiförare, poliser och soldater. Är även internationellt certifierad
självförsvarsinstruktör.

Boka din utbildning nu
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning på 08-51 00 54 00 eller hör av dig till utbildning@sensec.se.
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