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Indret en kasse til hver medarbejder med de værnemidler, der skal bruges i det daglige. Og lad alle vælge værnemidler, der passer til dem selv.
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Faktaark

GØR DE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE!
Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at
dine ansatte bruger personlige værnemidler fra start til slut, når opgaven kræver det.
De personlige værnemidler skal bruges, så man ikke udsættes for de belastninger, der ikke kan fjernes. Det er for
eksempel stænk eller dampe fra kemikalier, højtryksvand
med og uden tilsætninger og støj fra dyr eller maskiner.
Her er din tjekliste
• Der er værnemidler nok, fx også rene filtre til åndedrætsværn
• Værnemidlerne passer til opgaven, fx handsker, der kan
modstå det farlige produkt, og effektive høreværn
• Værnemidlerne passer til brugerne, fx sikkerhedsbriller
også til dem, der bruger almindelige briller
• Værnemidlerne er rengjorte, når de skal bruges
• Medarbejderne ved, hvornår og hvordan værnemidlerne
skal bruges
Det kan være ret vanskeligt at leve op til ansvaret som
arbejdsgiver, når man ikke selv er til stede.
Her får du derfor nogle gode ideer, som har hjulpet
andre:
• Gør det nemt at gøre det rigtige
• Indret en kasse til hver medarbejder med de værnemidler, der skal bruges i det daglige
• Lad alle vælge værnemidler, der passer til dem selv
• Sæt tydelige skilte op, gerne med piktogrammer
• Indskærp: Opgaven er ikke slut, før udstyr og værnemidler er rengjorte og tilbage på deres plads. Så er de klar til
næste gang.
• Gå foran – brug selv værnemidler, når du arbejder

AgriSafety

Det hjælper på viljen til at
bruge værnemidler, hvis de
• passer i størrelsen
• er lette at få fat på
• man føler ejerskab
for dem

Det er svært at stå alene
Mange værnemidler beskytter mod farer, der først viser sig
langt senere i livet. Derfor er man fristet til at lade værnemidlerne ligge, selv om man egentlig godt ved, at det kan
give alvorlige skader på sigt. Men hvis alle andre bruger
værnemidler – også chefen – så smitter det, og sikkerhedskulturen styrkes.

Skab en kultur, hvor sikkerhed og godt
arbejde hænger sammen. Det styrker
også professionalismen.

SE MERE OM
VÆRNEMIDLER

GØR DET NEMT AT ARBEJDE SIKKERT
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Med en pumpe eller et sug undgår du spild på gulv og stænk i øjnene, på tøjet eller på huden.

›

GØR DET NEMT AT ARBEJDE SIKKERT
Effektive kemikalier til rengøring og behandling er blevet en del af hverdagen.
Man glemmer nemt, at de også kan være
sundhedsskadelige. Det virker besværligt
at skulle passe på, når det plejer at gå godt,
og man er vant til opgaven.
Gør det nemt
• Hver gang du skal hælde, skovle eller øse, risikerer du
at spilde. Med en pumpe eller et sug undgår du spild på
gulv og stænk i øjnene, på tøjet eller på huden.
• Placér det, du skal arbejde med, så du har plads omkring
dig. Også selv om du kun skal udføre opgaven en gang
imellem.
• Undgå skæve og tunge løft og lange rækkeafstande. Sæt
det på hjul, hvis det skal flyttes rundt.
• Ryd op og sørg for at tingene har deres plads, hvor de
skal bruges.

Ved du, hvad du skal?
• Vis tydeligt, hvordan opgaven skal løses. Gerne med
billeder eller piktogrammer.
• Tag et billede af arbejdsstedet, når der er ryddet op og
hæng det op. Sådan skal stedet se ud, før man er helt
færdig med opgaven.
• Sørg for god instruktion og tjek altid, om dit budskab er
forstået. Du kan for eksempel lade medarbejderen selv
forklare opgaven for dig.

SÅDAN KAN DU PÅVIRKE TIL SIKKER ADFÆRD
Vi gør, hvad der er nemt – derfor skal du fjerne alle forhindringer for at få folk til at have den ønskede adfærd.
Vi gør, hvad der er synligt for os– derfor skal du gøre det
meget synligt, hvordan du vil have opgaven løst. Det
skal passe med den instruktion, der er givet.
Vi gør det, der er prædefineret for os – fx er der på
billedet her monteret en pumpe på dunken, så der ikke
skal løftes på den og hældes af den.

SE HELE FILMEN
OM NUDGING
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