Ulykker på landet
Syre – værsgo at skylle
Sår, skadede nerver og sygemelding. Sådan lød det triste facit for
driftslederen i en svinestald, som kom til at vælte en syredunk. Pr. reﬂeks
greb han den i faldet, så der skvulpede syre ud på hans hånd. Han
skyllede straks hånden under en vandhane, men da det stadig sved,
besluttede han – alene som han var – selv at køre på skadestuen. Den
nåede han efter tre kvarter, og her skyllede man hånden i ﬂere timer. Senere kom der sår på hånden, og den syre der var trængt gennem huden,
gav smertefulde nerveskader i tre ﬁngre. Hvis Falck havde hentet ham,
kunne ner-veskaderne måske have været undgået ved hjælp af uafbrudt
skylning undervejs.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Vidste du at






• Ajourføring af APB (arbejdspladsbrugsanvisningen) skal indeholde
de seneste opdateringer.

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

• 2 % af alle ulykker på landet
forårsages af kemikalier.

• I 2009 trådte nye EU-regler i kraft
vedr. klassiﬁcering og mærkning af
kemikalier og i den forbindelse er
der nye piktogrammer (faresymboler) at være opmærksom på.
•At der bliver indført ny faresymboler.

Aktuelle råd ved tankarbejde
Benytter du et syreprodukt, så læs sikkerhedsdatabladet i
din APB for produktet.
Syre virker ætsende, så:
• Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Nye faresymboler ved fare for
ætsning

• Beskyt øjnene med værnemidler.
• Brug åndedrætsværn.
• Ved uheld, kontakt Falck og skyl på vej til skadestuen.
Placer dunken med syre, så den ikke kan vælte og hav værnemidler i
nærheden, så du husker at bruge dem.

Læs mere om ulykken på
www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk
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Eksisterende faresymboler ved
fare for ætsning

