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Detta dokument gäller som intyg i enlighet med Transportstyrelsens riktlinje för utbildningar som redaren kan genomföra för
sin egen sjöpersonal TSS 2014-3342. Detta intyg är endast giltigt ombord i det fartyg som framgår av fartygsstämpeln. Redaren
ansvarar för att följande utbildningar är implementerade i rederiets och fartygets säkerhetsorganisation.
This document is valid as evidence of obtained internal safety training in accordance with Swedish Transport Agency’s
guideline TSS 2014-3342. This document is only valid on board the issued ship. The ship-owner is responsible for the
implementation of following training courses in the Company and the ship safety organization.



Förtrogenhetsutbildning
Safety familiarization training STCW A-VI/1.1
Förtrogenhetsutbildning för sjöfartsskydd
Security-related familiarization training STCW A-VI/6.1
Förtrogenhetsutbildning för passagerarfartyg
Passenger ship emergency familiarization STCW A-V/2.1



Förtrogenhetsutbildning för passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet
Familiarization training for passenger safety, cargo safety and hull integrity training STCW A-I/14.3-4



Kontroll av folkmassor
Passenger ship crowd management training STCW A-V/2.3



Utbildning i säkerhet på passagerarfartyg och ro-ro passagerarfartyg
Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces STCW A-V/2.2



Utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet
Passenger safety, cargo safety and hull integrity training STCW A-V/2.5
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Detta dokument gäller som intyg för intern säkerhetsutbildning i enlighet med Transportstyrelsens riktlinje för utbildningar som
redaren kan genomföra för sin egen sjöpersonal TSS 2014-3342. Detta intyg är endast giltig ombord fartyg från utfärdat rederi.
This document is valid as evidence of obtained internal safety training in accordance with Swedish Transport Agency’s
guideline TSS 2014-3342. This document is only valid on board ships from issuing company.



Överlevnadsteknik
Personal survival techniques





Praktik/Practical
Teoretiskt/Theory

Brandskydd
Fire prevention and fire fighting



Praktik/Practical
Teoretiskt/Theory



Första hjälpen
Elementary first aid



Personlig säkerhet och socialt ansvar
Personal safety and social responsibilities
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