Ulykker på landet
Besvimede i mælketank
Kimtallet drillede igen. Mælkeproducenten havde kontrolleret malke- og
vaskeprocedurer nok en gang, så køletanken skulle nu efterses for
belægninger. Og da mælkeproducenten hører til de slanke af typen,
smut-tede han let ned gennem mandehullet. Men efter få minutter i
tanken besvimede han efter at have indåndet klor-syredampe.
En medarbejder, der stod udenfor tanken, holdt hovedet koldt. Han blev
udenfor tanken og pjaskede koldt vand på sin chef, der lå i bunden af
tanken. Chefen kom så meget til sig selv, at han kunne kravle op af
tanken ved egen kraft. Det hjalp på åndenøden, da han kom ud i frisk
luft; men de øverste luft-veje var »irriteret« de næste dage. Og uden den
koldblodige medarbejder kunne det være gået meget værre.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker




En rullestol angiver en anmeldt alvorlig arbejdsulykke i 2009, 100 i alt.
I 2008 blev der i alt anmeldt 142 alvorlige arbejdsulykker.
De røde rullestole angiver antallet af anmeldte arbejdsulykker til dato i
2010. En alvorlig arbejdsulykke har medført amputation, knoglebrud eller
omfattende skader på legemet.

Aktuelle råd ved tankarbejde
• Hav altid en voksen hjælper, der har styrke, mobiltelefon
og viden til at bjærge dig op af tanken.
• Køb kun silotanke med mandehuller i siden.
• Lad tankleverandøren lave et ovalt mandehul på mindst 40 x 60 cm.
• Gennemluft tanken med en ventilator, der blæser
frisk luft ind i tanken.
• Brug en iltmåler med alarm.
• Sluk hovedkontakten, før du går ind i tanken.
• Skyl tanken med vand, inden du går ind.

Læs mere om ulykken på
www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk
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Vidste du at
Iltmålere kan måle op til fem
forskellige luftarter samtidig.
Det kan være svovlbrinte, ilt,
kuldioxid, kulilte og brandbare
gasser, som det er livsnødvendigt at måle, inden et arbejde
påbegyndes i brønde, siloer,
tanke, gylleanlæg og rum med
røg fra oliefyr og gasmotorer.

