Fare for at skære sig

Gælder dette for nogle af jeres maskiner?
Træk en streg hen til den maskine det drejer sig om
– og skriv evt. en kommentar

Belastende arbejdsstillinger

Tunge løft
Fare for at komme i klemme

Værkstedets maskiner
Sæt foto af jeres maskiner ind her

Belysning

Fare for at noget kan slynges ud

Brug af kemikalier, der er skadelige

Fare for at slå sig eller støde i mod noget

Oplæring

El og fare for stød

Udvikling af røg eller støv

Støj
Andet

Fare for personpåkørsel

Fare for at falde og snuble
(dårlige gulve, rod)

Gælder nogle af disse ting for jeres værksted.
Sæt kryds eller skriv en kommentar og træk evt. en streg
til det sted der er relevant?

I mellem maskiner og
arbejdspladser

Planlægning af arbejdet Arbejdspres

Samarbejde og
kommunikation

Indsæt foto af værkstedet

Transport med tunge løft og træk/
tekniske hjælpemidler

Sygefravær

Belysning

Rod

Støj/støv

Kulde/varme/træk

Indretning/mangel på plads

Eksplosionsfare

Hvis der er eksplosionsfare – se vejledningen Atex –
Sådan gør du i praksis. Kan hentes på www.i-bar.dk

Arbejde i højden

Findes noget af dette på jeres værksted?
Sæt et kryds, skriv en kommentar og træk evt. en streg
hen til det sted det drejer sig om

Belastende arbejdsstillinger

Lager

Dårlige adgangsveje med fare for fald

Rod

Indsæt foto af lageret her

Tunge løft

Fare for påkørsel

Fare for at slå sig eller støde i mod noget

Eksplosionsfare

Hvis der er eksplosionsfare – se vejledningen Atex –
Sådan gør du i praksis. Kan hentes på www.i-bar.dk

Kulde/varme/træk

Indretning og plads

Dårlig belysning

Andet

Gælder dette for noget af jeres håndværktøj?

Fare for at skære sig

Træk en streg hen til det håndværktøj det drejer sig om
– og skriv evt. en kommentar

Håndværktøj

Støj

Manglende vedligehold

Oplæring og instruktion

Indsæt foto af jeres håndværktøj

Vibrationer

Tunge løft

Andet

Elsikkerhed

Opbevaring

Bør nogle forhold på kontoret forbedres?

Skærmens læsbarhed – er der fx genskin?

Kontor/Administration

Passer bord og stol til person og opgaver

Indretning

Arbejdsredskaber

Indsæt foto af jeres kontor

Samarbejde med produktionen

Kulde/varme/træk

Planlægning af arbejdet

Ventilation

Belysning

Generende støj
Sygefravær

Bil
Chaufførsæde og pladsforhold

Truck
Bør nogle forhold på kontoret forbedres?

Ordentligt udsyn/trafiksikkerhed

Bil/truck

Færdselsveje

Certifikater

Indsæt foto af en af bilernes førerhus samt af trucks

Vedligehold og eftersyn/eksplosionsfare

Indretning af lastrum
herunder evt. arbejdsplads

Opbevaring af kemikalier/eksplosionsfare

Udstyr til administration

Oplæring og instruktion

Kommunikation og samarbejde
med hjemmekontoret

Hjælpemidler/tunge løft

Andet

