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In dit boek maakt u kennis met een flink aantal basisbegrippen,

-materialen en -werkwijzen ten behoeve van uw persoonlijke

bescherming.

Het boek Persoonlijke bescherming maakt onderdeel uit van de

verplichte lesstof voor de leergang Manschap a.

Deel A van dit boek behandelt de middelen en maatregelen voor

persoonlijke bescherming. Hierbij moet u denken aan de

verschillende soorten kleding en aanvullende persoonlijke

beschermingsmiddelen, zoals hoofd- en gezichtsbescherming.

In deel B wordt nader ingegaan op de adembeschermende

middelen. Naast de uitleg van het ademluchttoestel en het

ademluchtmasker, wordt ook het gebruik ervan toegelicht. Het

reguleren van uw ademhaling bij het gebruik van

adembescherming komt in dit deel ook aan bod.

De werking en het gebruik van meetapparatuur vindt u terug in

deel C van dit boek. Het gaat dan om het gebruik van de

explosiegevaarmeter, RA-meetapparatuur, gasmeetbuisjes en pH-

indicatorpapier.

Het laatste deel van dit boek, deel D, beschrijft de algemene

gedragsregels bij een inzet en op welke wijze u zich veilig kunt

voortbewegen bij het doorzoeken van een object.

Inleiding
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