Av for en snubler!

Faldulykker sker
altid kun for de andre

E
PAS PÅ DIENR
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Pas på dine kolleger
– Det kan de ikke altid selv
Hvert år falder eller snubler næsten 8.000 danskere på deres arbejdsplads.
Og det er alt for mange.
Du kender sikkert allerede faldgruberne:
• Der er olieklatten, man spildte og ikke lige nåede at tørre op
• Der er ledningerne, der bugter sig over gulvet som en sand snublefælde
• Der er den isglatte trappe, som man glemte at salte
Bare for at nævne nogle eksempler.

Gode kolleger kan
man ikke få nok af
Enhver ved, at faldulykker aldrig sker for én selv – kun for de andre.
Og det giver dig muligheden for at blive alle tiders kollega:
• Tør olien op, så de andre ikke falder
• Ryd ledningerne væk, så din makker ikke går i fælden
• Salt trappen – for kollegernes skyld
Hvis du ikke selv kan løse problemet, så indberet det til ledelsen.
Men sørg for, at det sker. Ikke kun for din skyld – men for de andres.

public.dk

Tjek kampagnen
– for en sikkerheds skyld
I den kommende tid vil kampagnen dukke op rundt omkring på arbejdspladsen. Tag et grundigt kik på den, så sparer du måske dine kolleger for
både smerter og sygedage.  
Lyden af ny-snublet kollega
Du kan også få lyden af en snublet kollega på din mobiltelefon. Hulketonen
får du ved at sms’e [Hulk] til 1245. Den gør det nemmere at huske, hvorfor
det er så vigtigt at forebygge.
Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed på www.i-bar.dk
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