
Intyg över däcksmans utbildning
som fåtts ombord  
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Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter TRAFI/301394/03.04.01.00/2017, punkt 5, underpunkt 1-4 

Utbildare:   

Fartyg: 

Den utbildade: Födelsedatum:  

1.
Överlevnads-
tekniker 

Utbildningen i överlevnadstekniker har skett med hjälp av fartygets egna redskap för överlevnad och livräddning. 
Den utbildade behärskar följande: 

var livräddningsredskapen är placerade 

hur man tar på sig räddningsväst och räddningsdräkt 

hur livbojar används 

vilka förberedelser som behövs för ibruktagning av livflotte och flytredskap 

var de pyrotekniska nödsignalerna är placerade och hur de används 

var förstahjälpsutrustningen finns 

hur man räddar nödställda ur vattnet

hur man assisterar passagerare

hur man använder kommunikationsutrustningen i nödsituationer

2.
Brandsläckning

Brandsläckningsutbildningen har givits med hjälp av fartygets egna brandsläckningsredskap. Den utbildade behärskar följande: 

var brandsläckningsredskapen och brandsläckningsutrustningen är placerad och hur den används 

var nödutgångarna är 

hur man utlöser brandsläckningssystemet i maskinrummet 

hur man använder bränsletankens snabbavstängningsventil 

hur man stänger av luftkonditioneringen och brandspjällen  

3.  
Arbetarskydd

I arbetarskyddsutbildningen har bestämmelserna i lagen om skydd i arbete (738/2002) beaktats. 
Den utbildade behärskar följande:

säkra arbetsrutiner ombord

användningen av den personliga skyddsutrustningen

användningen av flytplagg särskilt vid arbete på utsidan av relingen

4. 
Manövrering 
av fartyget 

Den utbildade kan hantera och styra fartyget enligt befälhavarens anvisningar och i särskilda fall även självständigt. 
Den utbildade behärskar följande: 

hur fartyget navigeras med hjälp av landmärken och kompass   

hur fartyget manövreras för att lägga till vid kaj 

hur fartygets maskiner startas och stoppas 

Underskrift Ort och datum:  Fartygets befälhavare: 

Däcksmannen ska ha ett intyg av utbildningsarrangören över att han eller hon har genomgått den första hjälpen- och brandutbildning 
som avses i föreskriftens punkt 5 underpunkt 5. Alla utbildningsintyg ska finnas med ombord. Däcksmans utbildning enligt denna 
punkt ersätter däcksmans behörighetsbrev som avses i tidigare författningar.

Om däcksmannen flyttar till ett annat fartyg, ska de frågor som nämns i underpunkterna 1–4 gås igenom i tillämpliga delar i samband 
med introduktionen. Introduktionen ska dokumenteras. 
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