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ARBEJDSMILJØ
DET, DER VIRKER,
KAN VI NU DELE MED HINANDEN
Har i fundet den gode løsning? Nu kan vi samle alle
de gode ideer på ét sted, nemlig i et fælles arbejdsmiljøkatalog – til dig på landbrugsinfo.
Måske er I allerede kommet i gang med at bruge hæve/sænke gulvet
i malkestalden og vaskerobotten sørger for det grove, når der skal
vaskes ned. Men er der styr på sikkerheden, når I tømmer big bags
eller går på plansiloen?
Der skal fyldes flere gode ideer
i kataloget, og her kan du hjælpe:
Hvad virker godt hos jer? Kunne
andre mon have glæde af den
løsning?
I Arbejdsmiljøkataloget kan du finde det, der virker for andre.

n gode
Skal di d i
ide me jøsmil
Arbejd et?
g
katalo

Kataloget er delt op i 6 temaer:
• Arbejde i højden
• Arbejde med grise
• Arbejde med kvæg
• Håndtering af materialer – undgå tunge løft
• Information/skilte mv.
• Anden sikkerhed og beskyttelse

SEND OS EN MAIL ELLER RING TIL OS – så sørger vi for at
sætte dit forslag ind i kataloget med link til producenten, så det er
nemt at finde for andre.
Gode løsninger kan vi ikke få for mange af, så skriv til os, selv om du
måske tror, at det kun er hos jer, det virker. Det kan inspirere andre
til at finde den løsning, der passer bedst hos dem selv.

LANGKNIV TIL BIGBAGS Hold dig fri af sækken, når den skal tømmes. Yara
har udviklet en kniv med teleskoparm, så du nemt kan sprætte sækken op,
mens du selv står sikkert ved siden af – og altså ikke risikerer at blive ramt,
hvis sækken pludselig brister uventet. Udviklingen tog fart efter en alvorlig
ulykke for ca. 1½ år siden. Nu er kniven allerede et almindeligt syn mange
steder. Den kan bruges til alle typer sækkevarer og er også fænomenal til at
sprætte halmballer op med.
SIKKER PÅ PLANSILOEN
Der skal ikke meget til, når man
arbejder tæt ved kanten på plansiloen. Foran ved snitfladen kan
stakken skride under fødderne
på dig, og ude ved siderne kan du
glide på folien og dratte ned på betonen i en tom silo ved siden af. Men
sådan behøver det ikke at være – der findes gode værn, som nemt og
bekvemt kan flyttes med, når siloen fyldes og tømmes. Se for eksempel
denne løsning fra Ørum-smeden.
TIP! Gitteret til snitfladen har spyd, hvor du kan hænge dine dæksider, så
de er lige ved hånden.

ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN,
DER HAR LANDBRUGET I FOKUS
Næste obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse i december/januar er fyldt op.
Men allerede til februar er næste kursus
klar hos Vestjysk i Ringkøbing.
SE PROGRAM OG TILMELD DIG HER: VESTJYSK

SIDSTE NYHEDSBREV Dette bliver sidste nummer af nyhedsbrevet. Men vi skriver selvfølgelig stadig på landmand.dk,
på Landbrugsinfo
og på
Facebook Agrisafety.
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