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1. Renúncia 
Mergulho de Segurança Pública ou de Resposta a Emergências é uma atividade perigosa que requer 

treinamento significativo, boa aptidão física e um conhecimento útil do risco inerente associado a essas atividades.  
Este manual não se destina e não pode substituir um programa de treinamento abrangente conduzido por um 
instrutor qualificado.   

 

Nem os autores deste manual, Emergency Response Diving International (ERDI), Scuba Diving 
International (SDI), Technical Diving International (TDI), International Training (IT), nem qualquer partido 
associado com Emergency Response Diving International (ERDI), Mergulho International (SDI), Technical Diving 
International (TDI), International Training (IT) não pode nem aceitar responsabilidade por acidentes ou lesões 
resultantes do uso dos materiais aqui contidos, a atividade de mergulho em geral ou as atividades associadas à 
resposta de emergência especificamente. 
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2. Código de Ética e Conduta 
O Profissional ERDI 

 O Profissional SDI (TDI / ERDI) deve sempre manter sua aptidão pessoal, física e mental conforme eles se 
relacionam com o mergulho. 

 O Profissional deve sempre manter seu equipamento e nunca iniciar um mergulho com equipamento 
defeituoso. 

 O profissional se esforça em manter uma atitude de profissionalismo e objetividade, e apoia o conceito de 
segurança no mergulho. 

 O profissional não encorajará ou recrutará outros indivíduos para mergulhar se não forem qualificados. 
 O Profissional fará todos os esforços para transmitir os seus conhecimentos aos mergulhadores recreativos 

e a comunidade de mergulho, se solicitado, seja através de instruções formais, respondendo a perguntas ou 
através de publicação apropriada em livros, revistas e jornais. 

 O profissional se esforçará para incentivar e praticar uma consciência de conservação do ambiente 
subaquático em todos os momentos. 

 O Profissional, em virtude da sua adesão voluntária na ERDI, reconhece a responsabilidade e a obrigação 
de promover a ERDI e apoiar as decisões oficiais adoptadas pela ERDI.  Ao cumprir esta obrigação para 
com a organização, os mergulhadores ERDI e Instrutores ERDI devem: 

 Publicamente apoioar a ERDI como uma organização 
 Fazer todos os esforços para realizar as mudanças necessárias de forma profissional por contato direto com 

os colegas membros da ERDI e mergulhadores que estão em posições de autoridade e responsabilidade. 
 Cada membro tem a obrigação de relatar violações das normas ERDI e do Código de Ética. 
 Cada membro deve se esforçar para dar um exemplo de comportamento profissional e conduta ética em 

todas as atividades, incluindo, falar em público, artigos e livros, e várias formas de estilo de discurso na 
internet. 

 Comentários críticos injustificados e declarações inflamatórias deliberadas sobre profissionais de mergulho 
e mergulho são inapropriadas, indesejáveis e não serão toleradas dentro da organização. 
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3. Padrões Gerais dos Cursos 
Estes padrões gerais do curso se aplicam a todos os cursos de treinamento ERDI. 

3.1 Adminstrativos 
Os instrutores devem assegurar que todos os alunos completem os seguintes formulários - para cada 

componente de curso e ação (especialidade) em que o aluno participe. Esses registros devem ser mantidos por um 
mínimo de sete anos e devem estar completos antes do início do curso. São eles: 

1. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
2. Formulário de  Declaração Médica ERDI 
3. Se um aluno responde sim a qualquer pergunta na Declaração Médica da ERDI sob a seção de histórico 

médico, o aluno deve fornecer permissão por escrito de um médico antes de participar de qualquer 
treinamento em águas confinadas ou de águas abertas ou qualquer formulário ou formulário de inscrição 
de mergulho de treinamento especial (após a conclusão de o programa específico) 

4. ERDI formulário de Registro de Aluno (devem ser mantidos por 7 anos) 

3.2 Acidente/Incidente 
Espero que você nunca tenha que fazer isso, no entanto, se você, o instrutor, estiveram envolvidos em um 

acidente ou simplesmente tenham assistido a um acidente, o formulário ERDI de relatório de acidente / incidente 
deve ser preenchido pelo instrutor / testemunha e enviado por fax para a sede da ERDI como o mais breve possível 
após o acidente ter ocorrido. 

3.3 Definições  
Assistente ou Assistido por = Uma pessoa que está ajudando um instrutor primário e certificado, instrutor 

Course Director ou Instructor Trainer para um curso que eles, o "assistente", não estão certificados para ensinar. Os 
assistentes podem ser utilizados para fins de supervisão adicional e para aumentar os índices onde as normas e as 
condições ambientais o permitem. Os assistentes listados nos registros receberão créditos de experiência para os 
cursos com os quais eles apenas ajudaram se listados no formulário de inscrição inicial. 
  

Co-Ensino ou Segundo Instrutor = Uma pessoa que é certificada para ensinar o curso que está ocorrendo 
e está trabalhando em conjunto com um instrutor também certificado, instrutor Course Director ou Intructor Trainer. 
O 2º instrutor receberá o mesmo crédito para o curso se listado no formulário de inscrição inicial. 

Pré-requisitos do Aluno = condições que devem ser atendidas pelos alunos antes do início de um curso. 
Estes não podem ser concluídos durante o curso, a menos que especificamente descrito no padrão. As condições 
listadas aqui não podem ser dispensadas pelo instrutor. Normas escritas de dispensa de pré-requisitos podem ser 
emitidas pelo departamento de treinamento do QG, dependendo do curso, do local de mergulho e da experiência 
anterior específica dos participantes do curso. 
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3.4 Treinamento de Águas Confinadas 
O treinamento de águas confinadas deve ser conduzido em uma piscina ou em um corpo confinado com as 

seguintes condições: 
1. Aproximadamente 3 metros / 10 pés de visibilidade 
2. Condições de águas calmas 
3. Fácil acesso a profundidades que permitem ao aluno ficar com a cabeça acima da água 
4. Profundidades que permitem habilidades (conforme definido no guia de lições de água confinada) para 

serem adequadamente demonstradas 
5. Equipamento apropriado para o site 
6. Os locais de treinamento de água confinada que não sejam piscinas devem ser aprovados pela sede da 

ERDI 

3.5 Treinamento de Águas Abertas  
         O instrutor, com as seguintes considerações, deve escolher cuidadosamente um site de treinamento de 

águas abertas: 
1.  O corpo de água semelhante às condições regionais de mergulho (oceanos, lago, etc.) 
2. As piscinas não são consideradas um ambiente de águas abertas 
3. Claridade da água 
4. Temperatura acima e abaixo da água 
5. Condições do clima 
6. Acesso a água 
7. Equipamento apropriado para as condições 
8. Proteção térmica apropriada para as condições 
9. Nenhum mergulho deve exigir uma parada de descompressão 
10. Nenhum mergulho será conduzido em um ambiente de teto 
11. Uma preleção completa que inclui: 

a. O local de mergulho 
b. Condições do clima 
c. Habilidades que serão feitas 
d. Entrada/Saída que será usada 
e. Procedimentos de Emergência  

12. Uma preleção completa que inclui: 
a. Desempenho dos mergulhadores como um todo. 
b. Areas que precisam de melhorias. 
c. Observações ambientais. 
d. Perguntas e repostas. 

Durante todo o treinamento em águas abertas, haverá um supervisor ERDI, Instrutor ou instrutor presente e 
equipado para responder a uma emergência na água em todos os momentos. Durante qualquer treinamento na água, 
os padrões NFPA 1006, NFPA 1670 e NFPA 1953 devem ser seguidos, ou para regiões não regidas pela NFPA, 
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quaisquer requisitos legais ou regulamentares que se apliquem aos mergulhadores de segurança pública e de 
insumos de segurança pública e / ou voluntária. 

3.6 Aluno Mergulhador - Requisitos Mínimos de Equipamentos  
O mergulhador estudante deve ter o seguinte equipamento durante treinamento em águas abertas 

1. Máscara e nadadeiras 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador apropriado para as condições 
4. Fonte de ar redundante; cilindro pônei de pelo menos 3 litros / 18 pés cúbicos 
5. Instrumentos apropriados: medidor de pressão submersível, medidor de profundidade, dispositivo de 

temporização subaquática *  
6. Bússola 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Ferramenta de corte: 1 principal, 1 de segurança  
10. Sinalizadores de Resgate, auditivo e visual 
11. Sistemas de Lastro 
12. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil 
13. Tabelas de mergulho 

         * O aluno pode usar um computador de mergulho para atender a esses requisitos. 

3.7 Aluno Tender- Requisitos Mínimos de Equipamentos 
O estudante tender deve ter o seguinte equipamento durante treinamento em águas abertas 

1. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil 
2. Ferramenta de corte: 1 principal, 1 de segurança  
3. Sinalizadores de Resgate, auditivo e visual 
4. Luvas de latex e de trabalho 

3.8 Instrutor - Requisitos Mínimos de Equipamentos  
        O instrutor ERDI deve ter os sequintes equipamento 

1. Máscara e nadadeiras 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador apropriado para as condições 
4. Fonte de ar redundante; cilindro pônei de pelo menos 3 litros / 18 pés cúbicos 
5. Instrumentos apropriados: medidor de pressão submersível, medidor de profundidade, dispositivo de 

temporização subaquática * 
6. Bússola 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
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8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Ferramenta de corte: 1 principal, 1 de segurança 
10. Sinalizadores de Resgate, auditivo e visual 
11. Sistemas de Lastro 
12. Uma bandeira de mergulho (a menos que em uma piscina) deve ser transportada de acordo com as leis ou 

regulamentos locais 
13. Qualquer equipamento especializado exclusivo para o material em questão 
14. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil 

* O aluno pode usar um computador de mergulho para atender a esses requisitos. 

 

3.9 Certificação: 
Após a conclusão bem-sucedida de qualquer curso ERDI, o Instrutor ERDI deve emitir a certificação 

apropriada e enviar o Formulário de Registro ERDI para a sede mundial da ERDI ou o respectivo escritório regional 
ou registrar o estudante on-line. 

 

Para o Supervisor ERDI e o Instrutor ERDI, o pedido de certificação será feito diretamente para a sede 
mundial da ERDI. 
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4. Padrões Gerais de Membros 

4.1 Supervisor ERDI 
Os Supervisores ERDI atuais são qualificados para auxiliar os Instrutores ERDI, quando apropriado.   

4.2  Instrutor ERDI 
Os instrutores ERDI são qualificados para ensinar os cursos ERDI Tender, ERD I, ERD II e Supervisor 

ERDI de acordo com os padrões especificados. Os instrutores ERDI devem ser certificados em Full Face Mask 
(máscara facial completa) ERDI e roupa seca ERDI.   

4.3 Instrutor de Componentes de Operações ERDI (OPS) 
Cada curso de especialização ERDI (OPS) exigirá uma certificação separada para os instrutores que 

desejam ensinar esses componentes. 

Algumas dessas certificações serão meramente administrativas, enquanto outras irão exigir atendimento a 
um programa de treinamento formal. Os padrões de curso específicos devem ser referenciados para mais detalhes. 

4.4 Geral 
1. Os Instrutores ERDI e Formadores de Instrutores devem cumprir com a Política de Renovação / 

Atualização de Dois Anos, detalhada em 4.12 nestes Padrões Gerais da ERDI.  
2. Os membros devem garantir que eles estejam em status de ensino renovado e ativo e que eles possuam o 

nível de instrutor apropriado antes de ensinar qualquer curso de ERDI 
3. Os Supervisores da ERDI devem auxiliar com pelo menos um curso de ERDI a cada 2 anos a partir da 

data do último curso com assistência. 
4. Todos os cursos de ERDI devem ser concluídos no prazo de 12 meses, salvo indicação em contrário. 
5. Recomendação para todos os cursos de ERDI; qualquer aluno deve demonstrar habilidades exigidas em 

cursos anteriores para o novo instrutor. 

4.5 Procedimentos de Afiliação ao Escritório Regional 
1. Os membros (Supervisores de ERDI, Instrutores Assistentes, Instrutores, Course Directors e ITs) devem 

estar afiliados ao Escritório Regional (RO) que está gerenciando seu país de residência com as seguintes 
diretrizes: 

a. O membro reside na região por um período de 4 meses ou mais. 
b. Se o membro viaja para uma região diferente para ensinar, eles não são considerados parte desse 

Escritório Regional, a menos que estejam gastando continuamente mais de 4 meses no local.   
2. Todos os novos membros devem ser registrados e afiliados ao Escritório Regional do seu país de 

residência.   
a. Os formadores de instrutores devem enviar a documentação de candidatura de liderança ao 

escritório regional apropriado.  
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b. Os instrutores treinadores que não têm certeza da região para registrar um novo profissional de 
mergulho devem entrar em contato com a Sede Mundial SDI / TDI / ERDI para obter instruções.   

3. Os membros devem ter um endereço em seu perfil de usuário que coincida com a região com a qual eles 
estão se afiliando. 

4. É altamente recomendável que qualquer membro que viaja fora de sua região em que esteja afiliado para 
realizar cursos, entre em contato com o Escritório Regional na área em que eles estão ensinando para se 
familiarizar com a legislação local, regras e regulamentos se eles aplicam e como cortesia para o Escritório 
Regional local. 
 

4.6 Status de Ensino Ativo 
Um Instrutor ERDI, dada a designação de Estado de Ensino Ativo, deve concordar com os seguintes 

critérios: 
1. Taxas anuais devem ser pagas por completo. 
2. Todos os saldos das contas do ano anterior devem ser integralmente pagas. 
3. Envie uma prova do seguro de responsabilidade civil atual de acordo com os regulamentos locais 

aplicáveis 
4. Você ensinou ou ajudou em pelo menos um curso ERDI. Todos os instrutores devem possuir status de 

ensino ativo para serem autorizados a ensinar cursos ERDI e certificar os mergulhadores ERDI 
5. Ter a capacidade de executar todas as habilidades de liderança. 

 

4.7 Status Probatório 
Um Instrutor ERDI pode ser colocado em Status Probatório por qualquer das seguintes razões: 

1. O saldo da conta do Instrutor é superior a 90 dias. 
2. O Instrutor não cumpriu com as obrigações contratuais do Estado de Ensino Ativo. 
3. Violar os padrões de ensino. 

 

4.8 Status de Ensino Não-Docente 
Um Instrutor ERDI pode ser colocado em Status Não-Docente por qualquer das seguintes razões: 

1. O saldo da conta do Instrutor é superior a 90 dias. 
2. O Instrutor foi temporariamente suspenso. 
3. O Instrutor não cumpriu com as obrigações contratuais do Estado de Ensino Ativo.  

Um Instrutor ERDI colocado em Status de Probação é autorizado a ensinar cursos ERDI e 
certificar mergulhadores ERDI. Outras violações de padrões podem resultar em um 
Instrutor sendo movido do Status de Probação para Suspenso ou mesmo Status de Expulso. 
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4.9 Status de Suspensão 
Um Instrutor ERDI pode ser colocado em Status de Suspensão por qualquer das seguintes razões: 

1. O saldo da conta do Instrutor é superior a 120 dias. E o Instrutor não fez nenhuma tentativa de corrigir a 
situação. 

2. O Instrutor não cumpriu com as obrigações contratuais do Estado de Ensino Ativo. 
3. Violar os padrões de ensino. 

 
 

   

4.10  

4.10 Status de Expulso. 
Um Instrutor pode ser colocado em Status de Expulso por qualquer das seguintes razões: 

1. O saldo da conta do Instrutor é superior a 120 dias. E o Instrutor não fez nenhuma tentativa de corrigir a 
situação. 

2. O instrutor foi colocado em estado de Suspensão ou Probação em mais de uma ocasião. 
3. O Instrutor não cumpriu com as obrigações contratuais do Estado de Ensino Ativo. 
4. Violar os padrões de ensino. 
5. O instrutor exibiu conduta imprópria para um instrutor profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um Instrutor ERDI colocado em Status de Não-Docente não está autorizado a ensinar cursos 
ERDI e certificar mergulhadores ERDI. 

Um Instrutor ERDI colocado em Status Suspenso não está autorizado a ensinar cursos ERDI 
e certificar mergulhadores ERDI. Outras violações de padrões podem resultar em um 
Instrutor sendo movido do Status de Suspenso para Status de Expulso 

Um Instrutor ERDI colocado em Status Expulso não está autorizado a ensinar cursos ERDI e 
certificar mergulhadores ERDI. Um Instrutor colocado no Estado Expulsado não é mais um 
membro da Emergency Response Diving International,Technical Diving International ou 
Scuba Diving International.  
 
NOTA:  Emergency Response Diving International reserva-se no direito de suspender, 
expulsar ou encerrar a afiliação de um indivíduo com base na determinação de que as 
violações das normas ocorreram  
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4.11  Procediementos de Controle de Qualidade (QA) 
Problemas de Controle de Qualidade são resolvidos pela sede mudial da SDI/TDI/ERDI no Departamento 

de Treinamento. Isto é para garantir que os Escritórios Regionais e Gerentes de Vendas permaneçam neutros na 
decisão final. 

4.11.1 Procedimentos gerais de garantia de qualidade 
As garantias gerais de qualidade são definidas como cartas de Q & A aleatórias enviadas a estudantes que 

foram recentemente registrados por membros em boas condições. Geral Q & A cartas são enviadas para manter a 
qualidade da instrução e garantir que os materiais de formação adequados foram utilizados. 
 

 As cartas são enviadas com um envelope auto-endereçado, de retorno, ou via formulário eletrônico de 
pesquisa de curso por e-mail. 

 Todos as pesquisas são enviadas pela sede mundial da SDI/TDI/ERDI pelo Departamento de Treinamento. 
 Alunos que não falam a lingua inglesa tem suas cartas traduzidas para a lingua do aluno. 

 
Existem 4 ações que podem ser tomadas pela SDi/TDI/ERDI quando professionalismo é colocado em 
questionamento. São eles: 
 

 Nenhuma Ação Requerida 
 Probatório 
 Suspensão 
 Expulsão 

4.11.2 Nenhuma Ação Requerida 
Nenhuma ação exigida significa que as informações fornecidas ao Departamento de Treinamento foram 

insuficientes ou infundadas. 

4.11.3 Probatório 
O estado de probação requer que uma carta de pesquisa de curso seja enviada a cada aluno que o membro 

registra; Não restringe ou impede o membro de ensinar cursos. Este status pode ser colocado no membro sem 
notificação e geralmente é apenas de curto prazo. Status de Probação é usado quando a informação obtida pelo 
Departamento de Treinamento sugere que o membro não segue os de acordo com os padrões ou ética da 
SDI/TDI/ERDI. Um membro pode também ser colocado em status probatório sem documentação escrita pelo 
queixoso, a critério do Departamento de Treinamento. 

4.11.4 Suspensão 
Os membros colocados em estado de suspensão não podem ensinar em qualquer nível por um período de 

tempo ou em condições determinadas pelo Departamento de Treinamento. Estas condições, juntamente com as 
razões pelas quais estão sendo suspensas, serão fornecidas ao Membro por escrito. Os membros só podem ser 
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suspensos depois de terem recebido um período de quinze dias para responder às alegações contra eles e depois que 
o Departamento de Treinamento realizou uma investigação completa das alegações. 

4.11.5 Expulso 
Membro Expulso estão indefinamente proibidos de ensinar programas SDI/TDI/ERDI. Os membros são 

expulsos somente depois que todas as tentativas de corrigir suas ações foram esgotadas ou suas ações consideram 
que a expulsão é a única correção. As expulsões só podem ser aprovadas pelo presidente da International Training 
depois que o Departamento de Treinamento realizar uma investigação completa. 

Todas as questões de controle de qualidade devem ser mantidas confidenciais e não devem ser 
compartilhadas com instrutores ou instalações externas, a menos que sejam autorizadas pelo Departamento de 
Treinamento do QG. 

Os Escritórios Regionais e Gerentes de Vendas podem ser solicitados a ajudar na obtenção de informações 
sobre as questões de QA. 

Um status provisório ou treinamento corretivo requer que o arquivo seja mantido aberto até que todos os 
requisitos tenham sido atendidos. 

4.11.6 Passos do Controle de Qualidade do QG. 
1o. Passo: O Departamento de Treinamento do QG recebe uma carta escrita ou uma pesquisa de curso 
alegando uma violação de padrões ou ética. A carta deve ser assinada (a assinatura eletrônica é aceitável) 
pelos indivíduos que testemunharam os supostos padrões ou violação ética. As conversas telefônicas não 
serão aceitas. 
 
2o. Passo: O Departamento de Treinamento da SDI/TDI/ERDI checa no banco de dados o atual status do 
profissional de mergulho em questão. Uma vez que o QG tenha todas as informações de contato, eles 
notificarão o indivíduo que uma reclamação foi apresentada contra eles. A notificação será tentada primeiro 
por telefone ou email e depois por carta. 
 
3o. Passo: A carta de notificação conterá as alegadas violações da garantia de qualidade. O indivíduo será 
notificado que têm quinze (15) dias para responder. 
 
4o. Passo: A sede enviará questionamentos sobre cursos a ex-alunos. Se o indivíduo que envia a queixa é 
um instrutor, as cartas serão enviadas aos seus alunos também. 
 
5o. Passo: Quando todas as informações foram enviadas e revistas, será tomada uma decisão final sobre as 
ações a serem tomadas. O Departamento de Treinamento da SDI/TDI/ERDI  irá enviar uma carta avisando 
ao membro de sua decisão. 
 
6o. Passo O status do membro será anotado no banco de dados. 

 
Todos os comentários sobre o material utilizado e a qualidade da instrução serão anotados no arquivo do 

instrutor no banco de dados no QG. 
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4.12 Exames 
A pontuação necessária para todos os alunos que tomam qualquer nível de ERDI Diver ou exame de curso 

de liderança é de 80%, com 100% de correção de qualquer resposta incorreta exigida pelo instrutor do curso.  
Exames alternativos, quando produzidos, também devem ser usados quando os alunos obtêm notas abaixo de 80%. 

4.13 Requisitos para Crossovers do Líder de Mergulho 
O líder de mergulho associado a outra agência de treinamento de mergulho reconhecida deve fornecer uma 

cópia de sua classificação atual com a outra agência. Se eles estiverem inativos e estiveram por menos de cinco 
anos, eles devem obter uma carta dessa agência, indicando quais os requisitos que devem ser preenchidos antes da 
reintegração com essa agência. Eles devem então completar o programa de crossover online (se estiver disponível no 
seu idioma), completar o aplicativo de cruzamento apropriado e enviá-lo juntamente com a prova de classificação (s) 
de liderança atual, seguro (se necessário na sua localização geográfica) e documentação que eles tenham concluído o 
programa on-line. Eles serão então obrigados a completar o programa de crossover com um indivíduo qualificado. 
Isso pode ser concluído pessoalmente ou através de uma conferência na web. 

 

Se eles estiverem inativos e estiveram por menos de cinco anos, eles devem obter uma carta dessa agência, 
indicando quais os requisitos que devem ser preenchidos antes da reintegração com essa agência. 

Devido ao tempo de inatividade, eles serão obrigados a completar uma IEC para o nível mais alto que 
desejam passar. 

 
Todos os candidatos ERDI Crossover precisarão de completar o seguinte: 

1. Prova de que ensinam Full Face 
2. Prova de que ensinam Roupa Seca  
3. Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 
4. Verificação da certificação atual de RCP / primeiros socorros / Provedor de O2 
5. Forneça 2 referências de candidatos familiarizados com sua experiência de ensino em PSD 
6. Cópia do Outline atualmente usando para ensinar seu curso de PSD 
7. Fornecer verificação da atividade de mergulho nos últimos 12 meses 
8. Fornecer verificação de 100 mergulhos registrados, dos quais 75 são mergulhos de PSD operacionais ou de 

treinamento 
9. Complete um curso de avaliação do instrutor ERDI (IEC) com um ERDI IT qualificado  

4.14 Política de Renovação / Refresh de Dois Anos 
Instrutores, Course Directors e Instructor Trainer devem ensinar um curso no seu nível mais alto a cada 

dois (2) anos a partir do curso.  Os instrutores ERDI e os formadores de instrutores devem ensinar um curso no seu 
nível mais alto a cada 2 anos a partir da data em que eles últimos ensinaram esse curso.  Os membros geralmente 
afetados por esta política são aqueles que não se renovaram como membros do ERDI por dois ou mais anos.  No 
entanto, os membros que estão ensinando ativamente classificações mais baixas, mas não ao seu nível mais alto 
também podem ser afetados por esse nível. 
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A seguinte informação detalha como os membros podem recuperar o status totalmente ativo, verificando a 
atividade em um nível equivalente com outra agência reconhecida ou completando uma atualização com um 
instrutor.  

 
1. Quando uma atualização com um instrutor é necessária, os seguintes critérios se aplicam: 

o ERDI:  A atualização abrange os componentes do ERDI Instructor e Ops,  
 

Política de Renovação para Usuários Inativos ERDI 
 

1. Para um instrutor que seja um membro da ERDI e não tenha renovado por 2 ou mais anos, mas tenha 
ensinado com outra agência de certificação de mergulho reconhecida, os requisitos de renovação 
incluem TODOS os seguintes:  

 Complete com sucesso o curso de familiarização profissional on-line (código emitido pela sede) 
 Comprar ou verificar a posse de todos os materiais de ensino atuais para as classificações realizadas 
 Complete e envie renovação de associação e formulário de acordo para o ano atual 
 Envie um formulário de atualização de membros do ERDI detalhando a atividade como instrutor de 

mergulho durante o período, incluindo a verificação da atividade de ensino em classificações equivalentes 
com outra agência reconhecida nos últimos 2 anos 

 Verifique se não há problemas de garantia de qualidade com nenhuma outra agência durante o período de 
inatividade com ERDI. 

2. Para um instrutor que seja um membro da ERDI e não tenha renovado por 2 ou mais anos, mas que NÃO 
tenha ensinado com outra agência de certificação de mergulho reconhecida, os requisitos de 
renovação incluem TODOS os seguintes: 

 Complete com sucesso o curso de familiarização profissional on-line (código emitido pela sede) 
 Comprar ou verificar a posse de todos os materiais de ensino atuais para as classificações realizadas 
 Complete e envie renovação de associação e formulário de acordo para o ano atual 
 Verifique se não há problemas de garantia de qualidade com nenhuma outra agência nos últmos 2 anos. 
 Complete o curso de nível de liderança ERDI relevante Requisição de habilidades e requisitos de graduação 

(no nível mais alto) como atualização com um status de ensino ativo qualificado Formador de instrutor 
ERDI 

 Envie um formulário completo de atualização do membro ERDI, assinado pelo instrutor treinador que 
completou a atualização. 

 Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 
 Enviar verificação do treinamento atual de RCP e primeiros socorros 

 
Política de Status de Ensino Ativo para ERDI 

Aquele que Manteve Renovado 
 

1. Para um instrutor que seja um membro da ERDI e tenha mantido-se renovado por 2 ou mais anos, mas 
tenha ensinado com outra agência de certificação de mergulho scuba reconhecida, os requisitos de 
renovação incluem TODOS os seguintes: 
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 Comprar ou verificar a posse de todos os materiais de ensino atuais para as classificações realizadas 
 Envie um formulário de atualização de membros do ERDI detalhando a atividade como instrutor de 

mergulho durante o período, incluindo a verificação da atividade de ensino em classificações equivalentes 
com outra agência reconhecida nos últimos 2 anos 

 Verifique se não há problemas de garantia de qualidade com nenhuma outra agência durante o período de 
inatividade com ERDI. 

OU 
 Tenha um Treinador de Instrutor ERDI atual e ativo (qualificado para os mesmos níveis) envie um 

formulário de atualização de membro, verificando que uma atualização foi concluída.  
 

2. Para um instrutor que seja um membro da ERDI e tenha mantido-se renovado por 2 ou mais anos, mas 
não tenha ensinado com outra agência de certificação de mergulho scuba reconhecida, os requisitos 
de renovação incluem TODOS os seguintes: 

 Verifique se não há problemas de garantia de qualidade com nenhuma outra agência nos últmos 2 anos. 
 Complete o curso de nível de liderança ERDI relevante Requisição de habilidades e requisitos de graduação 

(no nível mais alto) como atualização com um status de ensino ativo qualificado Formador de instrutor 
ERDI 

 Envie um formulário completo de atualização do membro ERDI, assinado pelo instrutor treinador que 
completou a atualização. 

 Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 
 Enviar verificação do treinamento atual de RCP e primeiros socorros 

 
NOTA: Requisitos adicionais e documentação podem ser necessários uma vez que o pedido 
de renovação tenha sido revisado pelo Departamento de Treinamento da sede da ERDI (ou 
Escritório Regional). 
Os códigos on-line podem ser obtidos da sede para qualquer e todos os procedimentos 
acima mencionados, sem nenhum custo. 

 

Os formadores de instrutores que desejam renovar o status de IT após um período de inatividade de 2 
anos ou mais a esse nível devem atender a um workshop de treinamento de instrutor ERDI (ou programa de 
crossover de IT) conduzido pelo pessoal do Departamento de Treinamento da sede da ERDI (sem cobrança para 
isso).  Além disso, os requisitos de renovação no nível correspondente do instrutor também devem ser cumpridos. 
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5. Supervisão 

5.1 Razão Instrutor-Aluno 
Os índices dos instrutores estudantis serão especificados nos padrões individuais do curso com a seguinte 
exceção: em 0 ambientes de visibilidade onde a supervisão direta é necessária, a proporção do aluno para 
professor no treinamento de água será de 1 a 1. 

 

5.2 Mergulhadores de Segurança e Tenders 
Durante todo o treinamento do curso ERDI, cada mergulhador na água exigirá um mergulho dedicado e um 
mergulhador de apoio com concurso. Em programas onde as buscas não vinculadas são usadas, os 
mergulhadores devem ser acompanhados por um amigo e o concurso pode ser considerado o indivíduo 
designado para monitorar as comunicações eletrônicas para os mergulhadores. Durante todo o treinamento em 
águas abertas, haverá um supervisor ERDI, Instrutor ou instrutor presente e equipado para responder a uma 
emergência na água em todos os momentos. Durante qualquer treinamento na água, os padrões NFPA 1006, 
NFPA 1670 e NFPA 1670 devem ser seguidos, ou para regiões não regidas pela NFPA, quaisquer requisitos 
legais ou regulamentares que se apliquem aos mergulhadores de segurança pública e de insumos de segurança 
pública e / ou voluntária. 
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