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Forord
Vejledningen om arbejdsmiljø på dambrug er blevet til i samarbejde mellem Dansk Akvakultur og
Videncentret for Landbrug. Udarbejdelsen af vejledningen er sket som en del af projektet ’Optimeret
arbejdsmiljø på dambrug’. Fødevareministeriet og Europa har gennem den Europæiske Fiskerifond
deltaget i finansieringen af projektet.
Formålet med vejledningen er at formidle viden om arbejdsmiljø og gældende arbejdsmiljølovgivning.
Vejledningen vil samtidig give et bud på, hvordan arbejdsmiljøet optimeres på eksisterende og frem
tidige ombyggede eller nye dambrug.
Vejledningen beskriver de arbejdsmiljøforhold, der skal fokus på i de eksisterende dambrug samt i
design, projektering og drift af nye dambrug.

Vejledningens opbygning

Idéen med vejledningen er at give et overblik over de arbejdsmiljøregler, der er gældende i Danmark.
Det første afsnit vil gennemgå nogle overordnede regler, som alle arbejdspladser bør have indblik i.
Derefter følger afsnit om reglerne for henholdsvis det formelle og materielle arbejdsmiljø.

Den Europæiske Fiskerifond:
Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den
Europæiske
Fiskerifond

Kolofon
Tekst Helle Birk Domino og Lone Højgaard Borg, Videncentret for Landbrug
Layout Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug
Forsidefoto Konsulent Villy Juul Larsen, Dansk Akvakultur
Foto Videncentret for Landbrug og Dansk Akvakultur
November 2014
ISBN 978-87-996564-9-3
Faglig rapport 2014-7
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Vejledningens opbygning
Overordnede regler
i Arbejdsmiljøloven

Formelle lovkrav

– dokumentationskrav

Materielle lovkrav

– det faktiske arbejdsmiljø

+ anden relevant lovgivning

• Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave

• Arbejdsmiljøorganisation
(AMO)

• Velfærdsforanstaltninger
– spiseplads, toiletforhold mv.

• IInddragelse af medarbejderne

• Valg af arbejdsmiljø
repræsentant (AMiR)

• Forebyggelse af arbejds
ulykker

• Planlægning og indretning af
arbejdsstedet

• Årlig arbejdsmiljødrøftelse

• Risiko for at drukne

• Arbejdspladsvurdering (APV)

• Adgangsveje

• Sygefraværssamtaler

• Arbejde i højden

• Arbejdspladsbrugsanvis
ninger for kemi (APB)

• Afskærmning med maskiner

• Instruktion
• Anden relevant lovgivning –
bygningsreglement mv.

• Anmeldelse af arbejds
ulykker
• Skriftlig rygepolitik
• Øvrig dokumentation fx:
-- Eftersynsrapporter på
automatiske porte og
trucks mv.
-- Dokumentation for eget
eftersyn af maskiner
-- Dokumentation for lovpligtige uddannelser

• Risiko ved el-installationer
• Ergonomi
– tunge løft og arbejds
stillinger
• Støj
• Kulde og træk
• Biologiske risikofaktorer
• Håndtering af kemikalier og
medicin
• Personlige værnemidler
• Beredskabsplaner og
retningslinjer
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Overordnede regler i arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljølovgivningen er et meget omfattende regelsæt. Afsnittet beskriver nogle af de grundlæggende regler,
når det gælder ansvar for og organiseringen af en virksomheds arbejdsmiljø. Indretningen af arbejdsstedet, udførelse af arbejdsopgaven og instruktion af medarbejdere er
centrale faktorer for arbejdsmiljøet og indgår derfor også
i afsnittet.

Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave
Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt,
og at virksomheden lever op til arbejdsmiljølovgivningen.
Hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter fastslår, at
det er ledelsen, der har retten til at lede og fordele arbejdet.
Arbejdsmiljøloven indskrænker imidlertid ledelsesretten, når
det handler om medarbejdernes arbejdsmiljø og pålægger
ledelsen ansvaret for følgende:
• Arbejdsforholdene skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
• Arbejdet skal tilrettelægges i samarbejde med medarbejderne
• Varetagelse af hver enkelt medarbejders sikkerhed og
sundhed
• Oplæring og instruktion, der omfatter oplysning om og
forebyggelse af eventuelle risici ved arbejdsopgaver
• Opsyn med og kontrol af, at medarbejderne udfører arbejdet arbejdsmiljømæssigt korrekt fx med værnemidler og
efter vedtagne forskrifter.

Ledelsesretten begrænses altså delvist af arbejdsmiljøloven –
ene og alene for at skabe sunde og sikre arbejdspladser.

Inddragelse af medarbejderne
På virksomheder med ti ansatte og derover, hvor der er etableret en arbejdsmiljøorganisation, skal medlemmerne deltage
i planlægningen af arbejdsstedets indretning. Det vil sige
arbejdsmiljørepræsentanten og den relevante arbejdsleder.
På virksomheder med en til ni ansatte, som ikke skal have en
arbejdsmiljøorganisation, skal samarbejdet om sikkerhed og
sundhed ske ved løbende, direkte kontakt og dialog mellem
arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.
Se mere om etablering af arbejdsmiljøorganisation og valg af
arbejdsmiljørepræsentant på side 8.

Planlægning og indretning af arbejdsstedet
Reglerne om arbejdsstedets indretning omfatter alle arbejdssteder, hvor der udføres arbejde for en arbejdsgiver. Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt ud fra en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på
den fysiske eller psykiske sundhed.
Et arbejdssted skal forstås som hele virksomhedens arbejdsområde, hvilket vil sige alle bygninger, anlæg og arealer, som
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de ansatte har adgang til som led i deres arbejde. Et arbejdssted kan også være, hvor arbejdet udføres på en fremmed
virksomheds område.
Arbejdsstedet med tilhørende arealer skal dimensioneres og
indrettes således, at der kan etableres en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport, med anvendelse af tekniske hjælpemidler i tilstrækkeligt omfang. Farer
og gener fra arbejdsprocesser, herunder fx ekstreme temperaturer, luftforurening og støj, skal begrænses mest muligt, så
unødige påvirkninger undgås.
Anlæg, installationer og bygninger m.v. skal indrettes sådan,
at rengøring, vedligeholdelse og eftersyn mv. kan udføres på
en forsvarlig måde.
Desuden skal der i bygningskonstruktioner anvendes materialer af en sådan beskaffenhed, at der opnås en, efter rummenes anvendelse, forsvarlig isolering mod fugt, varme og kulde
samt tilfredsstillende lyd, klima og lysforhold.

Instruktion
Arbejdsgiverens oplæring og instruktion af de ansatte og tilsynet
med det arbejde, de udfører, er en forudsætning for, at arbejdet
kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdsgiveren skal sikre sig, at ansatte – også vikarer/afløsere,
der udfører arbejde på virksomheden, får passende og tilstrækkelig instruktion om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på virksomheden, der har betydning for deres arbejde.

fx bygningsreglementet, regler for elektriske installationer,
brandsikkerhed og evakuering.
Bygningsreglementet, som er gældende på det tidspunkt,
hvor et arbejdssted er indrettet, udgør de mindstekrav, der
efter bekendtgørelsen stilles til arbejdsstedets bygningsmæssige udformning og indretning. Efter væsentlig ombygning
udgør bygningsreglementet på ombygningstidspunktet
mindstekravene. Du kan finde gældende regler på: http://
bygningsreglementet.dk
Desuden er det vigtigt at være opmærksom på reglerne
vedrørende stærkstrøm og evt. relevant brandlovgivning. Det
anbefales altid at søge råd og vejledning ved fagfolk som fx
autoriserede elektrikere og brandmyndighederne. Stærk
strømsbekendtgørelsen mv. kan findes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk
I arbejdsmiljølovgivningen er det fastlagt, at ’Der skal under
hensyn til risikoen ved brand og andre ulykker være forsvarlig
mulighed for flugt og redning af personer’. Lige sådan hedder
det: ’Arbejdsstedet skal være forsynet med passende ildslukningsudstyr, redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til
førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i
øvrigt gør det påkrævet’. Se i øvrigt Bilag 11 – Beredskabsplan.
Ved spørgsmål om brandsikkerhed, evakuering mv. skal der
rettes henvendelse til den lokale brandmyndighed gennem
den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

Hvis en virksomhed bruger arbejdskraft, der er udlejet til den,
eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, skal arbejdsgiveren på virksomheden, hvor
arbejdet udføres, ligeledes sørge for, at arbejdet planlægges,
tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Virksomheder, hvor der ikke er ansatte
På dambrug, hvor det kun er ejeren selv eller medlemmer af
arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden, der arbejder
i dambruget, er arbejdsgiveren ikke underlagt alle reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen. Fx skal man ikke lave APV og årlig
arbejdsmiljødrøftelse. Lovgivningen, om at arbejdet altid skal
planlægges, tilrettelægges og udføres sådan, at det sikkerhedsog sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt, er dog altid gældende,
selvom man ’kun’ er sig selv i virksomheden. Bagest i vejledningen kan du læse mere om de regler, der gælder. Bilag1

Anden relevant lovgivning
– bygningsreglement mv.
Ud over arbejdsmiljølovgivningen er det vigtigt, at man er
opmærksom på, at der kan være anden lovgivning, som også
har betydning for sikkerheden på arbejdspladsen. Det er
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Formelle krav – dokumentation
Afsnittet om ’formelle krav’ omhandler kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Der er fokus på, hvad lovgivningen
kræver, at virksomheden kan dokumentere. Derfor kan
man også kalde det ’papirarbejdet’.
Det er en stor fordel for jer at have dokumentationen samlet
i én mappe fx kaldet ARBEJDSMILJØ, så I har et godt overblik
over handlingsplaner, skemaer, eftersynsrapporter mv. Medarbejderne skal også vide, hvor mappen kan findes, da der
kan blive brug for oplysningerne i en akut situation.
På den måde er I godt forberedt på arbejdspladsen, når Arbejdstilsynet og andre myndigheder kommer på besøg.
Afsnittet indeholder:
• Arbejdsmiljøorganisation (AMO)
• Valg af arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)
• Årlig arbejdsmiljødrøftelse
• Arbejdspladsvurdering (APV)
• Sygefraværssamtaler
• Arbejdspladsbrugsanvisninger for kemi (APB)
• Anmeldelse af arbejdsulykker
• Skriftlig rygepolitik
• Øvrig dokumentation:
-- Skriftlige instrukser i forhold til sikkerhed på virksomheden fx aftaler, der er indgået mellem medarbejdere
og arbejdsgiver om brug af værnemidler ved løsning af
specifikke opgaver
-- Eftersynsrapporter på automatiske porte og trucks mv.
-- Dokumentation for egne eftersyn af maskiner
-- Dokumentation for lovpligtige uddannelser fx arbejdsmiljøuddannelse, truckcertifikat mv.
-- Brugsanvisninger for maskiner og anlæg.
Emnerne vil blive gennemgået, og der vil i hvert afsnit blive
henvist til yderligere information fx relevante hjemmesider
og skemaer, der findes sidst i vejledningen. De forskellige skemaer kan bruges til at få overblik og som dokumentation, når
der er behov for at vise, at lovgivningen overholdes.

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)
Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og
sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes. I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere
samarbejde om arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere
ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.
I virksomheder med ti eller flere ansatte1 skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en
eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for
arbejdsgiveren er formand.
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller
flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.
En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg
består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra
virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.
Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse,
hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op. Se mere
i afsnittet om den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse i bilag 2.
Det forekommer, at der på én arbejdsplads kan være flere forskellige arbejdsgivere med hver sin virksomhed2. Arbejdsgivere, der har medarbejdere beskæftiget på samme arbejdssted,
skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold
for alle beskæftigede.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Hvis der er over ni ansatte i virksomheden3, skal der vælges
en arbejdsmiljørepræsentant4. Hvis de ansatte arbejder på
forskellige geografiske produktionsenheder, skal de ansatte
have mulighed for at komme i kontakt med den valgte arbejdsmiljørepræsentant. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant
er medarbejdernes talerør over for ledelsen i spørgsmål om
arbejdsmiljøet.
Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Valget foretages af de ansatte i virksomheden, og samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser
1. En virksomhed skal have et CVR-nr., og det er ansatte pr.
CVR-nr.
2. En virksomhed er en enhed, der har et CVR nr.
3. En virksomhed skal have et CVR nr., og det er ansatte pr.
CVR nr.
4. En arbejdsmiljørepræsentant svarer til det, der tidligere
blev kaldt sikkerhedsrepræsentant.
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Fakta
har valgret. Virksomhedsledere og arbejdsledere deltager ikke i
valget.

Arbejdsgiveren skal skriftligt kunne dokumentere, at
den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Valget gælder for to år, eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i virksomheden. Der kan indgås
en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at der for

I bilag 2 ses et forslag til, hvordan man kan dokumentere
arbejdsmiljødrøftelsen.

fremtidige valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst fire år.

Et referat fra mødet, hvor arbejdsmiljødrøftelsen har
fundet sted, vil også være god dokumentation.

Når der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, skal repræsentanten gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
senest tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter er valgt.
Uddannelsen varer 3 dage, eller hvad der svarer til 22 timer. Deltagerne skal også gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold til den
enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til løsning af opgaven,
ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen.
Du kan læse mere om arbejdsmiljøuddannelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk i vejledning F.3.7: Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse – sådan gør I
Alle virksomheder med ansatte skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Idéen med arbejdsmiljødrøftelsen er, at arbejdsgiver og medarbejdere får talt om, hvordan det står til med
arbejdsmiljøet, hvordan det forgangne år er gået og hvilke
arbejdsmiljøopgaver og -udfordringer, der kan ses i fremtiden.
Med andre ord er formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, at I husker at følge op på aftaler i forhold til arbejdsmiljøet og kan aftale, hvordan I skal gribe arbejdsmiljøet an i det
kommende år. Et godt udgangspunkt kan være jeres APV.
På arbejdspladsen skal I gennemarbejde nedenstående punkter på den årlige arbejdsmiljødrøftelse:
1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og
sundhed for det kommende år
2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
3. Vurdere, om det foregående års mål er nået
4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

1. Hvordan er det gået?

Hvis der ikke er etableret en AMO, fordi der er under ti ansatte, skal det femte punkt med i arbejdsmiljødrøftelsen:
5. Er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden?

Arbejdspladsvurdering (APV)
– hvem, hvornår og hvordan?
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig
ArbejdsPladsVurdering (APV). Formålet med APV’en er at
undersøge arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. APV’en bruges
til at arbejde systematisk og fremadrettet med at forbedre og
udvikle arbejdsmiljøet.
Sagt med andre ord, hjælper APV’en jer til at få styr på arbejdsmiljøet. APV’en skal altid indeholde:
• Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
• Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor og omfang
samt evt. årsagerne til problemerne.
• Sygefravær (KUN arbejdsbetinget sygefravær) med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
• Handlingsplan med prioritering til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Af planen skal fremgå i hvilken rækkefølge og i
hvilken takt, de konstaterede problemer skal løses.
• Opfølgning, der fortæller, hvordan der skal følges op
på handlingsplanen herunder hvem, der har ansvaret for
gennemførelse af planen samt hvornår og hvordan, der skal
følges op og kontrolleres om igangsatte løsninger er fyldestgørende, og om handlingsplanen skal revideres m.v.

2. Hvor er vi nu?

3. Hvad skal vi næste år?

Kilde: Arbejdstilsynet.
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Fakta

I bilag 4 finder du ’Gode råd til sygefraværssamtalen’ fra beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

HUSK!
• Ønsker I at optimere arbejdsmiljøet, kræver det en
gennemtænkt indsats.
• Problemer med arbejdsmiljøet løser ikke sig selv, det
kræver engagement.
• En APV er et redskab og vil hjælpe jer godt i gang.
• En APV skal følges op. Det betyder, at I skal kontrollere, om problemet er løst, eller om der skal igangsættes andre løsninger.

APV’en skal laves hvert tredje år eller, når der sker ændringer
i arbejdet fx ved større om- eller tilbygninger, indførelse af
nye processer/arbejdsrutiner og indkøb af nyt inventar eller
maskiner.
Hvis ændringerne har betydning for sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen, skal APV’en altid revideres.
Under udarbejdelse af APV kortlægges virksomhedens
arbejdsmiljø, og det synliggøres, hvor eventuelle problemer
forekommer. På det grundlag kan en kommende indsats
prioriteres, så der tages fat på de alvorligste problemer først.
Skema til gennemførelse af APV findes i bilag 3.

Sygefraværssamtale
Fra 2010 har arbejdsgiveren, ifølge dagpengeloven, fået pligt
til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte.
Det overordnede formål med sygefraværssamtalen er at afklare den sygemeldtes situation og, så vidt det er muligt, hjælpe ham eller hende tilbage i arbejde. Sygefraværssamtalen
skal afholdes inden for de første fire uger af sygemeldingen.

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer
og materialer (APB)
Udsættelse for kemiske stoffer kan være årsag til kræft, give
allergi eller skade nervesystemet. Sygdommene viser sig typisk først efter mange år, og derfor er det vigtigt at forebygge
skaderne ved at erstatte de farlige stoffer eller gøre påvirkningen så lille som muligt.
I dambrug håndteres forskellige stoffer og materialer, idet der
bruges forskellige hjælpestoffer til sikring af god vandkvalitet,
så risiko for fiskesygdomme og dødelighed begrænses.
I skal være på vagt, hvis der på emballagen er faresymboler.

Fakta
Formaldehyd
Blandt flere, faremærkede stoffer er der grund til at
fremhæve formaldehyd, som markedsføres under forskellige navne. Bl.a. formalin 24 og 37 % (sidste er faremærket ’giftig’). Se Fakta om Anvendelse af formalin.
Stoffet er farligt og anses for at være kræftfremkaldende. Stoffet er derfor omfattet af Arbejdstilsynets kræftbekendtgørelse. Det er strengt påkrævet, at alle ansatte, der håndterer eller risikerer at komme i berøring
med produktet, er instrueret i korrekt brug af stoffet og
hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.

Vil du vide mere om reglerne vedrørende sygefravær, kan du
læse mere på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.
ams.dk. Her finder du bl.a. pjecen ’Sygefravær på arbejdspladsen – hvad må man spørge om?’

Side 10 |Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

Fareetiketten skal være på dansk og skal indeholde en række
oplysninger om produkt- samt farepiktogram/-symbol og fare/
risiko- og sikkerhedssætninger.

Hvis nogen kommer til skade, eller der sker uheld med
kemikalier: Medbring altid APB til læge/skadestue. På den
måde sikrer man hurtig og effektiv behandling.

Klassificeringssystemet og mærkningen ændres i en overgangsperiode fra 2009-2015 til et system baseret på det
globale GHS mærkningssystem.

Håndtering af lægemidler til dyr

Symbolerne kan bl.a. se sådan ud :

På dambrug håndteres forskellige typer medicin til behandling og forebyggelse af de sygdomme, der kan opstå i forbindelse med opdræt af fisk.
Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed på medicin
området. Det er Sundhedsstyrelsen, der godkender medicin
beregnet til dyr.

Se alle symboler her.
Husk altid at få leverandørens sikkerhedsdatablad til alle
de farlige stoffer og materialer der indkøbes.
For samtlige faremærkede stoffer og materialer, som anvendes, skal der på dambruget udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning (APB). En APB består af to dele:
1. Leverandørens sikkerhedsdatablad
2. Virksomhedens specifikke oplysninger om anvendelse m.m.
Virksomheden skal beskrive, hvordan stoffer og materialer
håndteres i deres virksomhed (virksomhedens specifikke oplysninger). Det kan gøres i et tillæg til sikkerhedsdatabladet.
Tillæget udgør, sammen med leverandørens sikkerhedsdatablad, en APB for det pågældende produkt.
I Bilag 6 findes en vejledning til udfyldelse af APB samt et
skema, der er et forslag til et tillæg til sikkerhedsdatabladet.
I skal udfylde et tillæg til sikkerhedsdatabladet på alle faremærkede stoffer og materialer. Se vejledning og eksempel
her.

Arbejdsgiveren skal informere de ansatte om de sundhedsfarer, som håndtering af visse lægemidler kan medføre, samt
instruere de ansatte i at udføre arbejdet på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.
For at forebygge sundhedsfare skal de ansatte kunne udføre
arbejdet på en sådan måde, at kontakt med de forskellige lægemidler undgås. Det er derfor vigtigt, at I læser indlægssedlen, der er vedlagt medicinen, som I skal bruge til behandling
af fiskene i dambruget.

§§§
Håndtering af lægemidler

Håndtering af lægemidler kan være forbundet med
sundhedsfare, og korrekt omgang med, og håndtering
af, lægemidler er derfor meget vigtigt.
Derfor er det også, ifølge Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780, lovpligtigt, at dyreejere og de
medarbejdere, der håndterer medicin til fiskeopdræt,
har gennemgået et medicinhåndteringskursus.

Fakta
Sådan gør I

Mange lægemiddelstoffer kan udløse allergi. Desuden kan
der være risiko for kræft, organskader eller fosterskader. Selv
ganske små mængder stof, der kan afgives ved håndtering af
lægemidler, kan fremkalde skadevirkninger.

• Gennemgå alle de kemikalier, I har på virksomheden
• Bortskaf de kemikalier, I ikke bruger længere. Spørg
kommunen, hvor det skal afleveres til destruktion
• Alle kemikalierne skal være i originalemballage
eller mærket med originaletiket med faresymbol
• Anskaf alle relevante sikkerhedsdatablade – mange kan findes på leverandørens hjemmeside
• Udarbejd et tillæg der beskriver, hvordan kemikaliet bruges på jeres virksomhed
• Opbevar leverandørens sikkerhedsdatablad og
jeres eget tillæg til sikkerhedsdatabladet sammen
• Lav en mappe, hvor I samler alle APB’er og lav en
oversigt forrest i mappen over de produkter, der
bruges.

Undtaget fra kurset er dog dyreejere og medarbejdere,
der før 1. februar 2007 har haft mere end seks måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse i en besætning
– herunder erfaring med at give lægemidler til dyr.
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Værnemidler, som fx handsker og åndedrætsværn, skal være
til rådighed og bruges, når I arbejder med medicin, hvor indlægssedlen beskriver, at beskyttelse er påkrævet for at undgå
utilsigtet påvirkning fra medicinen.

Undersøgelse og anmeldelse af ulykker
I skal på arbejdspladsen altid undersøge en arbejdsulykke.
Formålet med undersøgelsen er at finde årsagen til ulykken.
Når årsagen er fundet, skal I sætte ind med forebyggende
foranstaltninger sådan, at ulykken ikke gentages.
I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen følger op på
alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger, andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, der
kræver opfølgning.

Fakta
Vær særlig opmærksom når du
stikvaccinerer
Blandt flere forskellige typer medicin, der anvendes, er
der grund til at fremhæve vaccinering med Alpha Ject
3000 eller andre oliebaserede stikvacciner. I Sundhedsstyrelsens produktresumé står der:
Særlige forholdsregler for personer, der administrerer
lægemidlet: Det bør sikres, at metoderne til fastholdelse
og håndtering af fisken samt administrering af vaccinen
minimerer risikoen for utilsigtet selv-injektion. Fx ved
anvendelse af beskyttede kanyler, såsom en beskyttende
anordning fastgjort til sprøjten, så den skaber et skjold
mod kanylens spids.
Til brugeren
Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og
hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og
kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende
finger, hvis den ikke behandles omgående.
Hvis du ved et uheld injiceres med dette produkt, skal du
søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer
sig om en meget lille mængde, og tag indlægssedlen med
dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

I mindre virksomheder med en til ni ansatte, som derfor ikke
har pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, er det
arbejdsgiverens ansvar, i samarbejde med de ansatte, at undersøge ulykken og sørge for, at den ikke gentages.
I skal anmelde arbejdsulykker digitalt via Arbejdsskadestyrelsens digitale anmeldelsessystem, EASY. Arbejdsgiveren har
en forpligtigelse til at tage hånd om, at arbejdsskaden bliver
håndteret korrekt i forhold til arbejdsskadelovgivningen og
dermed pligt til at anmelde arbejdsulykken. Anmeldelsen skal
ske inden for ni dage efter ulykken.
I kan få et overblik over anmeldelse af arbejdsulykker mv. ved
at se figuren i bilag 7.

Info
Arbejdsskaden skal anmeldes via EASY
på hjemmesiden:
https://easy.ask.dk/easy/
– hvor der også kan læses mere omkring formaliteter
ved anmeldelse af arbejdsskader.

Til lægen
Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er
tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion
af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en
finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling,
og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation
af det injicerede område navnlig, når det drejer sig om
fingerbløddele eller -sener.”
Se OBS om Stikvaccination.
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Brugsanvisninger til tekniske hjælpemidler, anlæg mv.
Maskiner, stilladser, byggeelementer og andre tekniske
hjælpemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning, der
oplyser om farer ved hjælpemidler samt om de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe, når man bruger hjælpemidler
– herunder om nødvendigt brug af personlige værnemidler.
Brugsanvisningen skal bl.a. oplyse, hvordan maskinen/hjælpemidlet skal transporteres, opstilles, betjenes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for, at medarbejderne kommer til
skade. Brugsanvisningen for en maskine skal også indeholde
oplysninger om støj og vibrationer. Brugsanvisningen skal
være let tilgængelig for medarbejderne.
Også personlige værnemidler skal leveres med en dansk
brugsanvisning.
Særligt vedrørende byggekomponenter til dambrug
Den, der installerer et dambrug eller leverer byggekomponenter og maskiner til dambruget, skal levere en brugsanvisning, som mindst oplyser om, at:
• der ved et anlæg skal være sikkerhedsskilte
• omrøring og skylning kun må ske i forbindelse med tømning af tanke og kanaler
• tømning, omrøring og skylning i kanaler skal tilrettelægges, så der ikke frigives farlige mængder af gasser
• der ved arbejde, hvor det er nødvendigt at gå ned i tanke,
kanaler og lignende, skal den nedstigende anvende sikkerhedssele med line. Oven for nedstigningsåbningen skal
der være mindst én hjælper med en talje, som magter at
hejse den nedstegne op igen

OBS!
Gem altid brugsanvisninger og udskift brugsanvisningerne, hvis nye maskiner og nyt materiel anskaffes
eller anlæg tages i drift!
Det er en god idé at samle alle brugsanvisninger i en
mappe, der er let at finde. Indimellem kan det være
nødvendigt at ophænge en brugsanvisning ved maskiner, personlige værnemidler eller dele af anlægget.

• ved nedstigning i pumpebrønde, tanke og overdækkede
beholdere for at fjerne en tilstopning og andre lignende
forhold, hvor der er mulighed for gasser, skal den person, der
kravler ned, være forsynet med luftforsynet åndedrætsværn
• ved nedstigning i åbne tanke eller kanaler skal den nedstigende person enten være udstyret med luftforsynet åndedrætsværn, eller alle følgende punkter skal være iagttaget
inden nedstigning:
-- Beholderen skal være helt tømt
-- Eventuelle spjæld til lagerbeholder og udslusningsanlæg skal være sikrede mod åbning
-- Beholderen skal være forsvarligt udluftet. Lukkede beholdere skal udluftes med blæser og alle åbninger åbne
-- Luftens indhold af svovlbrinte må ikke være sundhedsfarlig og skal være under den gældende grænseværdi.

Eftersyn af tekniske hjælpemidler
Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at tekniske hjælpemidler og
maskiner under brug hele tiden holdes i forsvarlig stand og er
i overensstemmelse med de gældende regler for konstruktion, udstyr og sikkerhedsanordninger.
Ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner og udstyr, der anvendes ved udførelse af en arbejdsfunktion i virksomheden,
herunder transport og opbevaring samt alle hermed forbundne funktioner. De faste eftersyn af de tekniske hjælpemidler
skal sikre, at slitage og mulige beskadigelser observeres i tide
og udbedres inden eventuelle farlige situationer opstår.
For nedenstående grupper af tekniske hjælpemidler og maskiner er der krav om faste eftersyn. Det kan være enten et
regelmæssigt sagkyndigt eftersyn, et 12 måneders sagkyndigt
hovedeftersyn, et 10 års eftersyn af særlig sagkyndig eller et
eftersyn udført af en autoriseret5person.

5. En autoriseret fagperson, er en person med fornøden
dokumenteret viden om teknologier anvendt i forbindelse
med indretning af det udstyr, som skal kontrolleres, herunder kendskab til normer og standarder for produkter,
for materialer, for sammenføjning (svejsning mv.) og for
prøvning.
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Løfte-, hejse- og transportredskaber
Anhugningsgrej
Elektrisk håndværktøj
Maskiner og andet teknisk udstyr
Påmonterede maskiner
Mobile arbejdsredskaber
Porte
Stiger
Stilladser
Trykbærende udstyr – trykbeholdere og køleanlæg
Håndildslukkere.

Hvis en leverandør angiver, at eftersyn skal ske oftere end
Arbejdstilsynets regler foreskriver, skal leverandørens anvisninger følges.
De lovpligtige eftersyn, hovedeftersyn og særlige eftersyn skal
registreres og dokumenteres. Det betyder, at fejl og mangler,
der er konstateret ved eftersyn eller reparation, skal fremgå af
dokumentationen for, hvornår sidste eftersyn er gennemført.
Det er virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden på
tidspunktet for eftersynet. Dokumentationen skal opbevares
i en passende periode og mindst til næste eftersyn. For hejseredskaber, der er omfattet af krav om 10-års eftersyn, kræves,
at dokumentationen opbevares i mindst 10 år.
Se mere om lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler på
BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk hvor
vejledningen ’Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og
udstyr’ findes. I vejledningen er der forslag til tjeklister for
mange forskellige maskiner og eftersyn.
Hovedeftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber
Hovedeftersyn skal som udgangspunkt udføres efter leverandørens brugsanvisning. Dog skal alle følgende dele på maskiner eller udstyr altid efterses sammen med undersøgelser og
afprøvninger af redskabets funktioner:
• Mekaniske dele
• Sikkerhedsudstyr
• Energitilførsel
• Betjeningsorganer
• Hydrauliske komponenter
• Pneumatik
• El-udrustning.
10-års eftersyn af hejseredskaber
Hejseredskaber, der anvendes udendørs, skal have et 10-års
eftersyn. Eftersynet træder i stedet for 12 måneders hovedeftersynet det pågældende år og skal udføres af en særlig
sagkyndig. Særlig sagkyndig kan fx være en person med særlig
uddannelse på området.
Persontransport
Når et løfte- eller hejseredskab bruges til at løfte personer, er
der krav om, at redskabet skal anmeldes til Arbejdstilsynet,
ligesom der skal føres en journal. Se mere herom på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.
Eftersyn af øvrige tekniske hjælpemidler og maskiner
Maskiner og andet teknisk udstyr, som er installeret på virk-

Anhugningsgrej til løfte- og hejseredskaber.

somheden, skal også efterses regelmæssigt og mindst med de
intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen.
Her er det normalt brugeren, der foretager eftersynet, men
har maskinen eller udstyret været udsat for specielle forhold,
skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder fx ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand.
Sagkyndig
Lovpligtige eftersyn såvel som lovpligtige hovedeftersyn skal
udføres af en sagkyndig. Det kan være virksomhedens ejer
eller en medarbejder, hvis han/hun har den nødvendige sagkyndige viden. En uddannelse som maskinfører, mekaniker eller lignende vil være tilstrækkeligt til, at I kan udføre eftersyn
på de fleste maskiner.
Arbejdstilsynet foreskriver, at man skal opfylde nedenstående
krav for at være i stand til at gennemgå maskinen forsvarligt:
• Kendskab til maskinens/redskabets konstruktion og funktion
• Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet/maskinen
• De nødvendige brugsanvisninger eller servicemanualer til
rådighed
• Det nødvendige værktøj og måleudstyr til rådighed
• Kendskab til sikkerhedskrav og -funktioner for redskabet/
maskinen, herunder eventuelt prøvebelastning og journal
• Kendskab til krav om autorisation/certificering til specielle
arbejdsopgaver, fx svejsning og elinstallationer.
Arbejdsgiveren skal sikre, at eftersyn og hovedeftersyn foretages af en sagkyndig person. Eftersynene skal medvirke til at
sikkerhedskrav overholdes og sikkerhedsfunktioner altid fungerer, som de skal. Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere,
hvornår en ansat i virksomheden kan anses for at være kvalificeret som sagkyndig. Udføres eftersynet af ekstern leverandør,
er det leverandøren, der har ansvaret for, at de nødvendige
kvalifikationer er til stede. Har virksomheden ikke tid eller
kvalifikationer til at gennemføre eftersyn eller hovedeftersyn,
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skal opgaven løses af en anden sagkyndig fx fra en maskinforretning, smed eller leverandør.
Autoriserede hovedeftersyn
Kun sagkyndige med autorisation må foretage hovedeftersyn,
når der kræves certificering inden for det pågældende område. Det gælder fx ved hovedeftersyn af:
• Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel
• Trykluftbeholdere med produkttal over 1.000 (tryk målt i
bar x volumen målt i liter = Produkttal).
Tjeklister
BAR Jord til Bords vejledning om lovpligtige eftersyn af tekniske
hjælpemidler indeholder tjeklister for de forskellige hovedgrupper af maskiner og udstyr. Tjeklisterne er generelle, og det
anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Krav til
journaler fremgår af oversigtskemaet, der ligesom tjeklisterne
kan downloades og redigeres til eget brug. Fra www.barjordtilbord.dk kan desuden downloades et Excel-ark, så man selv kan
tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Tjeklisterne i vejledningen kan anvendes både som huskeliste og som dokumentation.
Rent praktisk kan man gå frem på følgende måde:
1. Indfør maskiner, redskaber og værktøj i oversigtsskemaet
i det downloadede Excel-ark fra www.barjordtilbord.dk >
Jordbruget > Vejledninger
2. Gruppér de forskellige typer af maskiner fx transportredskaber, løfteredskaber, håndværktøj
3. Tjek om værkstedsmanualer, brugsanvisninger mv. er til
rådighed, eller om de skal anskaffes fra leverandøren.
Det udfyldte oversigtsskema med tilhørende tjeklister kan
opbevares på en pc, i ringbind eller i hængemapper sammen
med værkstedsmanualer/brugsanvisninger, hvor de er let
tilgængelige.
Læs om eftersyn af elektrisk håndværktøj i næste afsnit.
Lovpligtigt eftersyn af elektrisk håndværktøj
Kravet om eftersyn gælder kun dobbeltisoleret elektrisk
håndværktøj. I kan se, om håndværktøjet er dobbeltisoleret,
hvis de har nedenstående symbol:

Instruktion til arbejde med tekniske hjælpemidler, værnemidler mv.
Nyansatte medarbejdere og medarbejdere, der skal varetage
nye arbejdsopgaver, skal have instruktion i arbejdsopgaverne,
procedurer og andre relevante emner umiddelbart efter start.
Formålet med at instruere, uddanne og træne medarbejderen er, at
• sikre, at medarbejderens kompetencer er tilstrækkelige
og hensigtsmæssige i forhold til at kunne udføre arbejdet
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
• instruere medarbejderen i eventuelle sundhedsrisici ved
udførelse af arbejdet fx betjening af maskiner, udsættelse
for støj, kemi mv.
• sikre, at medarbejderne har lovpligtige uddannelser fx
truckførercertifikat, medicinkursus mv.
Se i øvrigt afsnittet om instruktion.

Regler om trucks og andre små køretøjer
På mange dambrug bruges i arbejdet efterhånden en del små
køretøjer som traktorer, trucks og lignende. Derfor er det vigtigt at have styr på hvilke regler, der gælder.
Færdselsloven gælder også virksomhedens område
Færdselsloven gælder også på en privat ejendom, som der er
almindelig adgang til. Derfor skal medarbejderne have certifikat til at køre truck og kørekort til bil eller traktor for at føre
traktor, minilæsser m.m. på virksomhedens område.
Kørekort og certifikat til køretøjer
En person, der betjener en truck, der kan løfte højere end
en meter, skal have et gaffeltruckførercertifikat. Certifikatet
skal kunne fremvises ved forespørgsel fra fx Arbejdstilsynet.
Derfor kan det være en god idé at have en kopi af certifikater, kursusbeviser mv. samlet i en mappe. Personer, der fører
traktorer på offentlig vej, skal have kørekort eller minimum
traktorkørekort.
I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til Arbejdstilsynet
eller politiet.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at det lovpligtige ½-årlige eftersyn af dobbeltisoleret håndværktøj er opfyldt, når følgende
er kontrolleret:
• Ledninger er hele og isoleringen er intakt
• Stikprop og aflastningen er intakte
• Maskinen er hel – og ikke slået itu
• Maskinen kører ordentligt (vær opmærksom på slør og
mislyde).
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Skriftlig rygepolitik
Siden 2007 har det været lovpligtigt, at alle virksomheder
skal have en rygepolitik. Rygepolitikken skal være skriftlig og
tilgængelig for de ansatte, og derfor er det en god idé at hænge den op et sted, hvor alle medarbejdere kan se den.
Rygepolitikken skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Den skal også fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i
overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, medmindre det foregår i rygerum
eller rygekabiner, og der er skiltet.
Skiltning: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/tobak/lovgivning/skiltning-ved-rygerum-og-rygekabiner-2012
I vejledningens bilag 8 findes et forslag til, hvordan rygepolitikken kan udformes.
Hvis I på jeres arbejdsplads tillader rygning indendørs fx i
et rygerum, kan I kontakte sundhedsstyrelsen, der gratis vil
sende jer skilte, der advarer om sundhedsfaren. Sundhedsstyrelsen kan kontaktes på telefon 7026 2636.

Tobaksrøg spreder sig fra
rygerummet til lokaler tæt på.

Øvrig dokumentation
Ud over de emner, der allerede er beskrevet, bør I samle dokumentation i ’ARBEJDSMILJØ-mappen’ for en række andre
ting, som I kan få brug for fx ved besøg af myndigheder og i
forbindelse med introduktion af nye medarbejdere. En kopi
af beviser for medarbejderenes lovpligtige uddannelser vil
ofte være tilstrækkeligt.
Ud over de allerede nævnte lovpligtige dokumenter som APV,
APB mv., skal I have styr på følgende dokumentation:

Det er sundhedsskadeligt at
indånde tobaksforurenet luft.

• Skriftlige instrukser i forhold til sikkerhed på virksomheden fx aftaler, der er indgået mellem medarbejdere
og arbejdsgiver om brug af værnemidler ved løsning af
specifikke opgaver
• Eftersynsrapporter på automatiske porte og trucks mv.
• Dokumentation for egne eftersyn af maskiner
• Dokumentation for gennemførelse af lovpligtige uddannelser fx arbejdsmiljøuddannelse, truckcertifikat, traktorkørekort, svejseuddannelse mv.
• Brugsanvisninger for maskiner og anlæg.
• Beredskabsplaner (bilag 11).

Side 16 |Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

Det materielle arbejdsmiljø – det faktiske
arbejdsmiljø
Afsnittet om det materielle arbejdsmiljø handler om det,
man med det blotte øje kan gå ud og se og høre om på virksomheden. Fokus vil være på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velfærdsforanstaltninger – spiseplads, toiletforhold mv.
Forebyggelse af arbejdsulykker
Risiko for at drukne
Adgangsveje
Arbejde i højden
Afskærmning med maskiner mv.
Risiko ved elinstallationer
Ergonomi - tunge løft og arbejdsstillinger
Støj
Kulde og træk
Biologiske risikofaktorer
Håndtering af kemikalier og medicin
Personlige værnemidler
Trucks og andre små køretøjer
Beredskabsplaner og retningslinjer.

Velfærdsforanstaltninger

– spiseplads, toiletforhold mv.
Reglerne om velfærdsforanstaltninger omhandler bl.a. toilet,
spiseplads, håndvask, opbevaring af tøj (garderobe eller omklædningsrum) og baderum.
Reglerne kræver bl.a., at:
• Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter (minimum et
for hver 15 personer)
• Der skal være indrettet spiseplads, så man kan sidde ned
og spise
• Der skal forefindes et passende antal håndvaske placeret
hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling,
toiletter og omklædningsrum
• Arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt, og der skal
være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting
• Hvis der er omklædning til arbejdstøj, skal der findes
kønsopdelt omklædningsrum eller mulighed for at aflåse,
mens omklædningen foregår.

Eksempel på indretning af velfærdsforanstaltninger.
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Eksempler på indretning af velfærdsforanstaltninger.

Velfærdsfaciliteter skal findes på selve arbejdsstedet. Dog kan
arbejdsgiveren i en virksomhed, hvor der er højst tre ansatte
beskæftiget samtidig, henvise de ansatte til at benytte faciliteterne i sin private bolig eller i en tjenestebolig. Det er en
betingelse, at:
• boligen ligger i nærheden af arbejdsstedet
• faciliteterne er forsvarligt indrettet i egnede rum
• arbejdet ikke er tilsmudsende eller medfører risiko for
spredning af smittefarlige partikler
• der ikke arbejdes med stoffer og materialer, som det, af
hensyn til sikkerhed eller sundhed, er vigtigt at få fjernet
hurtigt fra huden, hvis der sker uheld.

Forebyggelse af arbejdsulykker
Hvad kan I gøre for at forebygge arbejdsulykker?
I afsnittet kan I læse om nogle generelle forholdsregler, som
kan forebygge arbejdsulykker. Efterfølgende vil fokus være på
specifikke risikofaktorer ved arbejdet på et dambrug.
Orden og ryddelighed
Der sker mange ulykker ved fald, snublen, håndtering af ting eller ved at støde mod ting på arbejdspladserne. Rod og uorden
er en væsentlig faktor i mange af ulykkerne eller i de tilfælde,
hvor der er lige ved at ske en ulykke. Derfor er orden og ryddelighed en vigtig vej til at få skabt en sikker arbejdsplads.
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Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ryddeligt, og færdselsveje og -arealer skal være fri for genstande og materialer, der
kan være til fare for færdslen.
Det betyder blandt andet, at rørføringer skal føres således,
at de ikke skaber en risiko for dem, der færdes, opholder sig
eller arbejder på området. Det gælder også rørføringer, der
blot er midlertidige.
Sikkerhedsskilte
I forbindelse med et anlæg skal der være følgende skilte:
• Ved alle nedstigningsåbninger til beholdere og pumpebrønde m.v. skal der være opsat advarselsskilte om fare
• Ved nedstigningsåbninger til beholdere, pumpebrønde
m.v., skal der på iøjnefaldende steder være opslag om
eventuel forgiftningsfare, risiko for iltmangel og om førstehjælp
• Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste materialer.

Mange steder er man nødsaget til at have wirer med strøm
langs jorden (hævet 5-10 cm) (odder-værn). Andre steder er der
andet materiel placeret ved jord – eksempelvis håndtag til at
åbne/lukke spjæld i forbindelse med opdrætsenhederne.
Hvis ikke risikoen for fald over materiel placeret ved jorden
kan elimineres, så er det nødvendigt at skilte med dette og
evt. farvemarkere området. Skilte skal gøre den gående opmærksom på risikoen for fald (inden han bevæger sig ind på
området).

Adgangsveje
De almindelige bestemmelser siger, at bedriftsindretninger
og tekniske anlæg, som regelmæssigt skal være tilgængelige
for eftersyn, i nødvendigt omfang skal være udstyret med
forsvarlige adgangsveje og arbejdsplatforme.
Adgangsvejene kan udformes som gangbroer med håndlister,
trapper og lejdere, som i sin helhed er hensigtsmæssigt indrettet og sikret mod personnedstyrtning.
Nedstyrtning
For at forebygge de farer, der kan være for nedstyrtning, skal
man være opmærksom på, at:
• indrette gangbroer med rækværk alle de steder, hvor anlægget skal inspiceres og betjenes
• montere platforme med rækværk for tilsyn og betjening
af alle sluseenhederne
• montere skridsikre gangbroer, trapper eller lejdere til de
steder, som kræver jævnlige tilsyn.

Giv agt

Ligesom der benyttes skilte ved desinfektionsstationen, kan der benyttes skilte og farvemarkering ved risiko for fald over materiel ved
jorden, som er svær at se. Markeringsfarver, fx gul, orange, gul/sort skråafstribning, kan benyttes til understregning af, at der er et farested.
Men de må aldrig erstatte en forsvarlig teknisk løsning.
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Gangbroer
Disse skal indrettes på en måde, så arbejdsopgaver kan ske bekvemt og på en farefri måde. Det betyder, at alle gangbroer:
• Skal være skridsikre
• Skal have trinlister, hvis hældningen (> ca. 6º)6 gør det
nødvendigt
• Bør have en fri gangbredde, så det er sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at færdes. Derfor anbefales en gangbrede på
0,6 m
• Skal have en sådan størrelse, at arbejdet kan udføres i
hensigtsmæssige arbejdsstillinger uden unødige belastninger
• Skal indrettes, så de sikres mod forskydning.
Uanset, hvordan man vælger at sikre gangbroer, skal de vedligeholdes, så de ikke senere bliver en forhindring og dermed
en ulykkesrisiko.
Rækværk
Platforme og gangbroer, der er placeret mere end 0,5 m over
terræn eller andet plan, bør have rækværk med håndliste og
knæliste eller på anden måde have tilsvarende beskyttelse.
Håndlisten skal være anbragt i ca. en meters højde og knælisten i ca. 0,5 meters højde.

Fakta
Pas på!
Vådt træ er farligt – det bliver glat!
En måde at sikre gangbroer af træ er eksempelvis ved
at fastgøre hønsenet. Hønsenet ruster dog let, og hvis
der opstår huller, som øger risikoen for, at fodtøjet
hænger i, bør hønsenettet straks udskiftes.

Eksempler på ulykkesrisici
På et dambrug er der mange forskellige risikofaktorer i spil.
Det er derfor nødvendigt at foretage risikovurderinger, når
et nyt anlæg eller en ny opgave sættes i drift. Dambrugene i
Danmark er meget forskellige i konstruktion og indretning.
Man kan alligevel pege på nogle konkrete risikofaktorer, som
I skal være opmærksomme på. I afsnittet med eksempler på
ulykkesrisici kan I læse om nogle af dem og om, hvordan I kan
forebygge ulykker.

Trapper og lejdere
Som adgang til platforme og gangbroer, der er placeret mere
end 0,5 m over terræn eller et andet plan, skal der normalt
findes en trappe. Vinklen mellem trappe og vandret plan
må normalt ikke være større end 45º, og trappens bredde
må ikke være mindre end 0,6 m og skal være forsynet med
håndliste.
Hvis det af tekniske grunde er nødvendigt at bruge en lejder,
skal denne være sikkert fastgjort. Skrå lejdere skal have
håndliste i begge sider. Er lejderen mere end seks meter høj,
skal denne have rygbøjler eller anden anordning, som giver
tilsvarende beskyttelse.
Adgangsveje op og ned i bassiner
Tænk ind fra projekteringens start, at man skal kunne komme sikkert op og ned af bassinet. Konstruer og indbyg trin
(trappe) med håndliste, der kan bruges til ned-/opstigning af
bassinet.
Valg af materialer
Belægningen på gulve, trapper, platforme og gangbroer skal
være af en sådan beskaffenhed, at slam mv. ikke gør underlaget farlig at færdes på. Hvis det ikke kan undgås at belægningen bliver glat, skal der aftales procedurer, der begrænser risikoen. Det kan fx ske ved, at belægningen/underlaget renses
regelmæssigt, så de undgår slam, algevækst mv.

Her er der monteret brædder, som en tilsigtet trappe, for at lette
op-/nedstigning. Indretningen bør dog altid være udformet i et egnet materiale, som ikke bliver glat eller går til i bassinet.

6. Ifølge Arbejdstilsynets vejledning B.1.3 om maskiner og
maskinanlæg, afsnit 8 om platforme, gangbroer og adgangsveje. Vejledningen er udgangspunkt for efterfølgende retningslinjer vedr. rækværk samt trapper og lejdere.
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Gangbroer

Stabil aluminiumsgangbro.

Gangbro. Vær opmærksom på, om pladen er skridsikker i fugtigt miljø.

Benyt aldrig stiger, plader eller andet uhensigtsmæssigt som gangbro. Byg flere gangbroer fra starten, så I undgår ’hovsa-løsninger’,
der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
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Afskærmning af bassiner, brønde mv.
Tanke skal sikres ved afskærmning, så medarbejdere ikke risikerer at falde ned i tanken, når de udfører arbejdet. Afskærmning vil også sikre, at børn og andre uvedkommende kan
holdes borte fra farlige områder.
Beholdervæggen og dækket kan helt eller delvis udgøre en
del af sikringen. En indhegning kan anses for at være tilstrækkelig, når åbne beholdere er indhegnet til mindst en meter
over terræn. Indhegningen skal indrettes, så personer ikke
kan gå, stå eller klatre på indhegningen.
Indhegningen skal være solid og lavet af bestandige materialer. Låger i hegnet må ikke kunne åbnes uden brug af specialværktøj eller nøgle.
Arbejdsplatforme på og ved åbne beholdere skal mindst sikres med rækværk med hånd- og knæliste.
Hvis adgangen til arbejdsplatforme ikke kan aflåses, skal
platformen sikres ved, at platformens gulv er mindst en meter
over terræn.
Ved eksisterende anlæg, hvor højden af betonelementet ikke
er tilstrækkelig, kan højden øges ved at bruge trådnet eller
wirer (se fotos nederst på siden).
Eksempel på en gangbro, etableret for at opnå bredere adgangsbro over bassinet. Brædder/liste er boltet i på begge sider af betonvæggen, der adskiller bassinerne. Som udgangspunkt bør gangbroer minimum være 0,6 m, og der bør altid laves en risikovurdering af
skridsikkerhed og evt. behov for rækværk.

Gangbroerne mellem og over betonbassinerne skal have rækværk med hånd- og knælister – med faste wirer, trælister eller andet. På gangbroer bør man undgå rørføringer eller andet materiel, der giver risiko for faldulykker.
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Bassin indrettet med gelænder og adgangsveje.

Undgå rørføringer eller andet materiel på gangbroen, der giver
risiko for faldulykker.

En indhegning af åbne dybe brønde, bassiner og lignende
kan anses for at være fyldestgørende, når der er indhegnet til
mindst en meter over terræn.

En betonbeholders dæk, som ikke er dimensioneret til kørsel,
skal afskærmes, så traktorer, biler og vogne ikke kan køre ind
over beholderen. En afskærmning, som er mindst 0,5 meter
høj, kan anses at opfylde dette krav.

På fotoet ses et sortérbassin, som skal afdækkes. Bassinets kant er
ikke en meter over terræn, og skal derfor have øget væghøjden. En
anden løsning kan være at afdække bassinet forsvarligt.

Indløbsbassinet/afgasningsbassinet. Bassinet har en fin afskærmningshøjde, men pallerne, der er placeret op mod bassinkanten,
udligner højden. Pallerne skal fjernes for at sikre tilstrækkelig sikkerhedsmæssige forhold.
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Brønde med en vis dybde skal være afdækkede med egnede
dæksler. På den store brønd, som ses oven for til venstre,
udgør betonelementet den nødvendige afskærmning på en
meters højde.
Inspektions- og nedstigningsåbninger skal sikres med dæksel.
Dækslet må ikke kunne fjernes uden værktøj eller nøgle.
Den frie åbning til nedgangsbrønde skal være mindst 55×55
cm eller 55 cm i diameter.
Dæksler over brønde og åbninger skal enten kunne holde
til almindelig færdsel eller være indhegnede. Hvis åbningen
til brønden er placeret, hvor der er færdsel af køretøjer eller
mennesker, skal der opsættes de fornødne afspærringer og
advarselsskilte, når der arbejdes i brønden. På den måde sik-

res det, at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssig forsvarligt.
Før nedstigning i en brønd skal der udluftes effektivt, og om
fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal
opretholdes så længe, der opholder sig personer i brønde
m.v. Det anbefales, at der inden nedgang i brønde ved måling
konstateres, at arbejdet kan udføres uden fare for kvælning,
eksplosion eller forgiftning.
Indpumpnings-/rensningsområde, som i fotoet nedenfor
til venstre, skal afskærmes. Der ses fin afskærmning rundt
om området, men også mellem adgangsbro og bassin skal
der afskærmes, da der er færdsel på adgangsbroen. Der bør
også laves en risikovurdering og overvejes, om der skal laves
rækværk eller anden foranstaltning, der kan forhindre, at
medarbejdere falder i vandet.
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Fakta
Nedstyrtningsfare
Trapper, arbejdsplatforme, gangbroer og andre passager, hvor der under færdsel er nedstyrtningsfare,
skal forsynes med forsvarligt rækværk eller anden afskærmning.
agt
Fare forGiv
drukneulykke

Sikring ved airlift
Ved airlift er der stærkt øget risiko for at drukne. Hvis en person falder ned i airliften, er det nødvendigt med sikring, der
beskytter personen fra at synke til bunds. Der kan fx benyttes
trådsikre plader eller riste.
Instruktion af medarbejdere er MEGET vigtigt, når der er
en særlig stor og alvorlig risiko.

Etableret rist for at eliminere ulykke.

Det er meget vigtigt, at alle informeres om teknologien ved
airliften, og hvorfor det er forbundet med stor fare at falde i
vandet, derfor skal de etablerede sikkerhedsforanstaltninger
respekteres.
Problemet med airlifte er, at der tilsættes store mænger
luft i vandet. Hermed mister vandet sin bæreevne. Såfremt
man falder i airliften, falder man direkte til bunden. Det er
særdeles svært eller UMULIGT at svømme i airlift-området og
komme op igen.

Etableret trådsikre træplader, hvor der yderligere er påmonteret
en lille lem, så der stadig er mulighed for at rense riste.
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Uhensigtsmæssige rørføringer
Rørføringer bør være tilrettelagt så praktisk, at de ikke udgør
en potentiel fare for at snuble. Flere steder findes rørføringer
på og over gangbroer eller andre steder hvor man færdes.

Problemet kan løses ved, at
• grave rør ned
• føre rørene uden om de gængse færdselsstier
• føre rørene under gangbroerne
• bygge en reel gangbro over større rørføringer.

Uhensigtsmæssig rørføring.

Uhensigtsmæssig rørføring.

Orden og ryddelighed
Der sker mange ulykker ved fald, snublen, håndtering af ting
eller støden imod ting på arbejdspladserne. Rod og uorden er
en ikke uvæsentlig faktor i mange af disse situationer.
Desuden kan rod bevirke, at det er vanskeligt at gøre rent, og
det kan dermed give et dårligt indeklima. Orden og ryddelighed er derfor en vigtig vej til at få skabt en sikker arbejdsplads.
Orden fremmer naturligvis også effektiviteten, da den enkelte
medarbejder ikke skal lede efter nødvendige arbejdsredskaber, men i stedet kan finde tingene på den rette plads.
I kummehusene kan der være risiko for fald pga. glatte gulve
(vand på gulvet, døde fisk) eller pga. materiel, der ligger uhensigtsmæssigt på gulvet.

Ubenyttede rør bør fjernes for at opretholde orden og ryddelighed
og mindske risikoen for fald-/snubleulykker.

Ved støbning af gulv bør det overvejes, om der kan etableres
et skridsikkert gulv – fx med ru overflade, overfladeprofileringer, nubret gummimatrice eller lignende.

Etablering af hylder langs væggen af kummehuset giver rig mulighed for placering af materialer således, at de ikke placeres på gulvet med
risiko for at man falder eller snubler.
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Arbejde i højden
På plateauer og lofter, hvor der færdes mennesker, skal der
være rækværk med hånd, knæ og fodliste. Integrer derfor allerede ved projektering af værkstedet sikre og stabile adgangsveje til plateau og loft. Skal det være en stigeløsning, så indbyg fx
en stigeholder således at stigen kan monteres sikkert.
Afskærmning af roterende dele
På fotos til højre ses en kraftoverføringsaksel og en rørsnegl.
I begge tilfælde, er der bevægelige dele der kører rundt. Når
der på maskiner og andre tekniske indretninger er roterende
dele, hvor man kan komme i klemme eller sidde fast med fx
fingre, arme eller andre kropsdele, skal de roterende dele
sikres med en skærm eller lignende indretning, så man ikke
kan komme i klemme, når maskinen er i drift. Afskærmningen
skal udelukkende kunne fjernes ved brug af håndværktøj –
dvs. afskærmningen skal være fastgjort forsvarligt med skruer
eller lignende.
Kraftoverføringsaksel med bevægelige dele, der er uafskærmede.

Etabler stabil adgang til plateau/loft og ikke som vist på foto ’løs’
stige, som øger risiko for arbejdsulykker.

Rørsnegl, der transporterer fisk op ved udleveringen.
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Elinstallationer
Elinstallationer af enhver art skal være i orden, vedligeholdt
og i forsvarlig stand.
1. Ryd op i ledninger og kabler på arbejdspladsen
Kabler, ledninger og stik må ikke ligge de steder på dambruget, hvor man går eller kører. Derfor er det en god
idé enten at grave ledninger og kabler ned (min. 35 cm)
eller hænge dem op i master, på stilladser e.l.
2. Brug kun stikpropper med tre eller fem ben på forlængerledninger og kabeltromler
Mange af de elektriske apparater, man bruger på dambrug,
kræver jordforbindelse. Det vil sige, at kontakten skal have
tre eller fem huller. Undgå at sammenblande forskellige
stiksystemer. Det kan nemlig betyde, at jordforbindelsen ikke bliver overført til de elektriske apparater.

3. Tilslut kun værktøj, hvis der er en HFI-/HPFI-afbryder
Alle elektriske apparater på en dambrug skal være beskyttet mod elektrisk stød. Det vil sige, at en fejl, fx på isolationen, ikke må medføre risiko for et livsfarligt elektrisk stød
ved berøring af apparatet. Derfor skal man ikke tilslutte
værktøj, hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder.
4. Tjek tavler for skader
Tavler på dambrug skal være sikre at anvende. Man skal
sikre, at tavler har et CE-mærke og et EN 60439-4-mærke.
Man skal løbende tjekke tavlerne for skader.
5. Tilkald elinstallatøren mindst en gang om året
Som en fast procedure skal en autoriseret elinstallatør
efterse elinstallationen hvert år på et dambrug. Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for at arrangere
eftersynet og for at vedligeholde installationen, så snart
der konstateres en skade eller en defekt.

Midlertidig afdækning bliver nogle gange til den permanente afdækning. For at undgå overgang i systemet påkræves yderligere afdækning.

Her er en måde at etablere afdækning af elektriske installationer
som afskærmning for vejrlig. Optimalt vil dog være, at installationen
også kan lukkes fortil i form af låger eller lignende afskærmning.
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Fakta
Myndigheder, der kontrollerer
elektriske installationer
Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på bygnings
installationerne frem til den eller de forsynings
adskillere, der forsyner et maskinanlæg.
Arbejdstilsynets myndighed starter på bagsiden
af den eller de forsyningsadskillere, der forsyner et
maskinanlæg.

I kan have tunge eller akavede løft fx ved håndtering af sækkevarer med foder, løft af spande med foder, løft af net med
fisk, løft af håndpumper eller flytning af ting under trange
pladsforhold.
Vurdering af løftearbejdet
Arbejdstilsynet vurderer løft efter følgende model:
• Der indhentes oplysninger om byrdernes vægt og rækkeafstanden til byrden
• På baggrund af byrdens vægt og rækkeafstanden placeres
løftet i rødt, gult eller grønt område i nedenstående model.

Risiko ved tordenvejr
I forbindelse med tordenvejr er der, ved ophold på opdrætsanlæggene, risiko for at blive ramt af lyn. Risikoen er særlig
stor på de nyere mere teknologiske anlæg sammenlignet med
de traditionelle jorddambrug. Lyn spredes effektivt i systemerne via stålgelænder, stålgangbroer m.m. Beluftersystemer
udført af stålrør, fodersystemer og andet teknisk udstyr på
anlægget, der har indgang ’bag om’ elinstallationerne, udgør
en øget risiko. Risikoen kan mindskes ved at anvende plastrør
til beluftning og fodersystemer samt at sikre lynafledning på
de installationer, der har forbindelse bag om el-tavlerne og
ind i teknikrummet. Wirer, der holder mågenettet (fugleafskærmningen) over produktionsanlægget bør krydsforbindes
og sikres en effektiv lynafledning til jord for derved at danne
en skærm over anlægget.
Ergonomisk arbejdsmiljø
Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan medvirke til, at man
ikke får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. Smerter kan
opstå, når man arbejder i belastende arbejdsstillinger, fx når
man løfter, trækker eller skubber tunge ting eller arbejder i
akavede, asymmetriske og foroverbøjede arbejdsstillinger.
Også ved arbejde med ensartede bevægelser, i belastende
arbejdsstillinger i længere tid er der risiko for smerter og på
længere sigt nedslidning af kroppen. Arbejde i kulde og træk
kan øge risikoen for skader.
Når I skal finde ud af, om jeres ergonomiske arbejdsmiljø er i
orden, skal I være særligt opmærksomme på følgende:
• Tunge løft
• Belastende træk og skub
• Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser
• Bærearbejde.
Tunge løft, træk, skub og bærearbejde
Løft kan indebære en risiko for belastninger af kroppen og i
værste fald alvorlige skader. Hvis det, man skal løfte og bære,
er stort, tungt eller uhåndterligt, og hvis man ikke kan komme
til at løfte i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Rødt:
Gult:
Grønt:

Er løftet i rødt område, er der sundhedsrisiko.
Løftene skal vurderes nærmere.
Intet at bemærke til løftearbejdet i forhold til tunge løft.

Model til vurdering af løftearbejde.

Fakta
Løft

Alle løft mellem 7 og 10 kg i underarmsafstand bør
vurderes nærmere i forhold til arbejdsstilling fx forover
bøjning af ryg og asymmetriske løft. Løft af byrder på
mere end 30 kg er sjældent ’i orden’.
En undtagelse kan dog være, hvis der anvendes en
bæresele som fx flyttemænd gør.

Side 29 | Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

Vurdering af træk og skub
Man kan have belastende træk og skub fx ved transport af
sækkevarer på manuelle vogne. Belastningen ved træk og
skub bliver større på ujævnt, skråt eller niveauforskudt underlag, hvis transportudstyret har for små hjul, hvis det tekniske
hjælpemiddel ikke er ordentligt vedligeholdt, eller hvis pladsen er trang.
Vær opmærksom på, at træk, skub og slæbning også forekommer i mange andre situationer. Som fx:
• Start på et løft, hvor byrden trækkes frem
• Flytning af genstande, som står i vejen
• Slæbning/glidning af sække eller andre ting hen ad underlaget
• Vipning af fx tønder, kasser mv.
• Belastningen i disse situationer afhænger ikke kun af emnernes vægt, men også af friktionen med underlaget og
eventuelt af spændingen/friktionen mellem emnerne.
Vurdering af bærearbejdet
Man bør så vidt muligt undgå, at ting, redskaber m.v. skal
bæres. Hvis bærearbejde ikke kan undgås, skal arbejdet vurderes. Musklerne arbejder statisk, dvs. holder spændingen
over et tidsrum, og kredsløbet belastes, når man bærer eller
løfter ting i længere tid. Det er derfor afgørende for vurderingen af helbredsrisikoen, hvor lang tid man bærer, og hvordan
arbejdsstillingerne er.
Desuden er det af betydning, om personen, der bærer, står
stille eller bevæger sig under løftearbejdet. Når personen går,
forskydes vægten fra side til side samtidig med, at der sker en
vridning i kroppen. Desuden er der risiko for, at man glider
eller snubler med byrden.
I skal tage transportvejens længde og beskaffenhed i betragtning. Bærearbejde på trapper er særligt belastende og
rummer desuden risiko for uventede belastninger, hvis man
snubler. Ved bæring af ting og redskaber med en vægt, der
falder inden for skemaets gule område (med ovennævnte
nedsættelse af grænsen mellem rødt og gult område), bør

Fakta
Bærearbejde under gang
Når man bærer ting under gang – det vil sige over en
afstand på mere end ca. 2 m – kan skemaet om vurdering af løftearbejdet ikke bruges direkte ved vurdering
af belastningen, men den maksimale vægt for gult
område skal nedsættes væsentligt. Grænsen mellem
rødt og gult område vil så gå ved:
• Ca. 12 kg i underarmsafstand
• Ca. 6 kg i 3/4-armsafstand.
Rækkeafstanden ved bærearbejde vil ofte være
mindre end ved selve løftet, da man ved bæring ofte
holder det, man løfter, tæt ind til kroppen.

transportvejen højst være ca. 20 m på plant underlag. Et
almindeligt trappetrin på transportvejen sidestilles med en
bæreafstand på ca. en meter.
Transportveje, hvor der udføres bæring, skal være plane, ryddede og veloplyste. Underlaget skal være stabilt og må ikke
være glat.
Når bærearbejdet varer længe eller gentages flere gange i
løbet af en arbejdsdag, er der tale om forværrende faktorer.
Det er derfor vigtigt at begrænse vægten mest muligt ved arbejde, der er forbundet med bæring af arbejdsudstyr, værktøj
o.l. Forekomst af øvrige faktorer, som uventede belastninger,
’flere mands løft,’ kulde og træk, skal indgå i vurderingen. Ved
bæring kan der være tale om langvarig statisk belastning, og
det falder derfor uden for det grønne område i ’Model til vurdering af løftearbejde’ på side 29.

Her kan fodersække leveres lige, hvor de skal benyttes. Sækkene skal således ikke bæres, men kan trækkes direkte over på bordet, hvor de
placeres i en god arbejdshøjde. Sådan er det nemt at ’dykke’ ned i sækkene og tage afmålt mængde foder til karrene.
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Håndtering af foder mv. leveret i sække
Risiko for ulykker ved manuel håndtering af fx fodersække
kan opstå, hvis I ikke har egnede hjælpemidler til at flytte på
sækkene – eller hvis I ikke bruger de egnede hjælpemidler,
der skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren.
Da målet er at have så lidt bærearbejde og så få løft som muligt, skal I tænke på følgende – også allerede ved projektering:
• Få sækkevarer leveret tæt på stedet, hvor de skal benyttes, så der er behov for så lidt flytning som muligt
• Tænk allerede ved projektering på et leveringssted af
sækkevarer, hvor sækkene udelukkende skal flyttes den
korteste mulige vej ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel

• Benyt hjælpemidler som sækkevogne eller andre vogne fx
trillebøre til at flytte sækkene
• Træk, skub og vip sækkene over på vogne mv.
• Placér sække i hensigtsmæssig arbejdshøjde, så det er i en
behagelig arbejdshøjde, man håndterer foderet (afhentning eller omfordeling til spande).
Håndtering af foder leveret til siloer
Ved udfodring fra siloen skal der tænkes forskellige løsninger
ind, så der skal bæres og løftes mindst muligt. Direkte aflæsning ned i vogn, der kan løftes med gafler og køres helt ud til
fodringsstationerne i dammene, er en løsning, der sikrer kort
løfteafstand af spande med foder.

Benyt jer af hjælpemidler som trillebøre, sækkevogn eller andre former for vogne, som er indrettet i forhold til opgaven, der skal løses, så
der skal løftes mindst muligt. Sørg for, at færdselsvejene er plane, skridsikre, uden rod og ujævnheder og trin eller huller – belastningen ved
træk og skub øges på ujævnt, skråt eller niveauforskudt underlag.
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Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser i kummehuse
Ryg og skuldre bliver belastede, hvis I arbejder i lav højde
med foroverbøjet ryg, over albuehøjde, langt fra kroppen
med lange rækkeafstande eller under trange pladsforhold.
Ryggen belastes, hvis I bøjer jer forover eller vrider ryggen
især, hvis I samtidig udfører kraftbetonet arbejde.

Det kan være fristende at stable i højden således, at der kræves mindre plads, men arbejdshøjden vil være uhensigtsmæssig for de fleste og kan ikke tilrådes.

Klækkebakker
Ved klækning af fiskeæg skal fiskeynglet tilses, og der skal renses for humus/fæces/skimmel jævnligt. I skal indrette jer med
en god arbejdshøjde, og den eksakte højde varierer afhængig
af højden af de medarbejderne, der beskæftiges i kumme
husene.

Det anbefales, at:
• Arbejdshøjden på arbejdsborde o.l. passer til brugeren og
de arbejdsopgaver, der udføres
• Stående arbejde ved arbejdsborde kan foregå i albuehøjde. Ved stående arbejde svarer det til en højde på mellem
96 og 122 cm over gulvet (alt efter hvor høj personen, der
arbejder ved bordet, er).

Arbejdshøjden kan varieres ved hjælp af:
• Måtter (ergonomiske måtter, der samtidig aflaster ben og
ryg)
• Etablering af stabilt plateau
• Højdeindstilleligt inventar og borde, som bakkerne kan
stå i/på.

Arbejdshøjden kan også blive for lav, som det ses på foto
nedenfor.

I bilag 9 ses Arbejdstilsynets retningslinjer, som der bør tages
udgangspunkt i, når arbejdspladser mv. skal indrettes.

På fotos ovenfor er vist arbejde i forskellige arbejdshøjder. Den idéelle arbejdshøjde ved arbejdsborde mv. er i ca. albuehøjde. Albuehøjde
svarer til mellem 96 og 122 cm over gulvet, alt efter personens højde. I bør derfor vurdere, om der skal anvendes arbejdsborde mv. som
kan indstilles i højden. Særligt vigtigt er det, hvis der er tale om længerevarende, og gentagne arbejdsopgaver.
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Fodring og tilsyn af yngel
Der er mange forskellige typer fiskebassiner/kar/damme,
hvori fiskeyngel skal fodres og føres tilsyn med.
				
Tre helt forskellige typer af kar ses på billederne. Der er forskellige ergonomiske forhold ved udfordring i de tre typer.
Fodrings- og inspektionshøjden er især udfordret i det første
foto, hvor man har valgt at løfte karrene i højden. For at løse
udfordring omkring arbejdshøjde er det nødvendigt at:

• Etablere plateau med trappe ved hver enkelt kar eller
• Etablere helt gulv af plateau mellem karrene og trappeadgang hertil.
De nederste billeder viser karrene ’bygget ned’ i niveau, så der
hverken skal løftes foderspande eller trædes op på plateau
hver gang, der skal fodres. Der kan være tale om mange trin
op og ned ad trapper/plateau, hvis alle kar er hævede.
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En nødvendig arbejdsgang i dambrug er dagligt at få fjernet
døde fisk fra opdrættet. På billederne ovenfor ses etableret
en ’tagrende’, hvor dødt yngel fejes op, hvorefter de glider
ned i en opsamlingsspand. Der er hermed effektiviseret sådan, at der ikke skal opsamles fra hvert enkelt bassin, og derved minimeres det antal gange, medarbejderen skal bukke sig

ned ved opsamling af dødt yngel. Alternativet var, at medarbejderen skulle bukke sig ned ved samtlige kar og opsamle
dødt yngel i en spand.

Strygning af fisk
Strygning af fisk er en relativ langvarig proces, og det er derfor
vigtigt at få indrettet arbejdspladsen optimalt.

• Skålen til rogn kan sættes i et hæve-/sænkbart stativ, så
bedst mulig højde kan indstilles
• Fisken modtages og afleveres tæt på operatøren
• Stolen er udstyret med drejefunktion og kan indstilles i
højden
• Håndklæder ophængt tæt på, så de er nemme at få fat på.

På fotos ovenfor har man på arbejdspladsen tænkt mange
gode faciliteter ind, som passer til arbejdsopgaven. Der er i
indretningen taget højde for, at:

En sådan foranstaltning er ikke nem at etablere efterfølgende, men må tænkes ind i projekteringsfasen.
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Som det ses på foto nedenfor, er det dog stadig svært at undgå vrid i kroppen. Yderligere brug af drejefunktionen i stolen
vil delvis afhjælpe vrid i kroppen, når fisken tages op, og når
færdigbehandlede fisk afleveres igen. Placering af kassen vil
også kunne afhjælpe vriddet. Man kunne fx sætte kassen længere frem og op i højden eller anvende en slidske, som fisken
kan glide på.
Der forekommer let foroverbøjet arbejde, når fisken stryges
– ligeledes hos medarbejderen, der ketcher fisk op fra bassin,
bedøver fiskene og dernæst afleverer dem i en kasse. Derfor
er det vigtigt, at I vurderer arbejdsstillinger og indretning, så
foroverbøjet arbejde undgås.

På fotoet nedenfor vil det hjælpe såvel operatøren, der afleverer fiskene, som den, der modtager fiskene, at kassen blev
placeret mere hensigtsmæssigt. Det vil sandsynligvis betyde,
at kassen skal op i højden og længere frem.
Der kan være tale om flere hundrede fisk på mellem 4 og 10
kg. Opgaven strækker sig ofte over flere timer med relativ
belastende arbejdsstillinger. Arbejdet skal derfor planlægges
med mulighed for variation – fx rotation mellem de forskellige opgaver og passende pauser – fx ti minutter hver time. I
bilag 9 ses, hvor meget man må løfte pr. dag.

Arbejde med kraftigt foroverbøjet ryg er meget belastende. Når
man samtidig løfter eller bærer en byrde, som fx fisk eller arbejdsredskaber, forstærkes belastningen af ryggen. Derfor bør arbejdsstillinger, som disse undgås eller minimeres. Arbejdsopgaverne med
løft i belastende arbejdsstillinger skal tilrettelægges og vurderes,
inden man indretter arbejdspladsen. Derved får man mulighed for,
at indrette sig så muskel- og skeletbesvær undgås.
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Du kan selv gøre noget for at undgå ondt i kroppen og
samtidig forebygge skader
Når arbejdet i perioder er ensformigt og belastende, er en
god fysisk grundform med til at forebygge arbejdsskader. Derfor anbefales det, at de ansatte gennemfører styrketræning fx
½ time to gange ugentligt.
Det er vigtigt at få vejledning af en fysioterapeut, så kroppen
styrkes der, hvor der er behov.

Maveøvelse

Rygøvelse

Maveøvelse: Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Fold hænderne bag hovedet. Løft hovedet og overkroppen, således at
kun lænden er i kontakt med underlaget. Sænk langsomt overkroppen. Sørg for en jævn bevægelse.
Rygøvelse: Lig på maven. Klem balderne sammen og løft overkroppen op fra gulvet. Hold i 3-5 sek. Sænk overkroppen og hvil tilsvarende
tid før du gentager øvelsen.
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§§§

Støj

Høreskader kommer snigende, og ofte varer det lang tid, før
man erkender en høreskade. Høreskader, som nedsat hørelse
og tinnitus, kan opstå efter enkelte udsættelser for meget
kraftig støj. Tinnitus er en hylende tone i øret, der er vedvarende eller kommer og går. Tinnitus og hørenedsættelse kan
bl.a. opstå efter, man har været udsat for kraftig støj, men ofte
er det lang tids daglig udsættelse, der giver skaden – man kan
populært sige at hørelsen ’slides’. Den tid, man udsættes for
støj, har væsentlig betydning for, hvor stor risiko der er for at
få en høreskade.
Et sted, der giver anledning til støj, er ved etablering af nødforsyning af strøm. Generatoren kan afgive meget høj larm.
Ved anlæg med kompressorer kan støjen være betragtelig og
ganske generende.
Ved indkøb af nye maskiner skal I huske at vurdere støjniveauet sådan, at støjafgivelsen er et element, der indgår i risikovurderingen ligesom andre faktorer, der har indflydelse på
sikkerheden. Det bør være den mest støjsvage maskine, der
indkøbes, så medarbejderne ikke udsættes for unødig støj.
Maskinens støjniveau skal fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis den afgiver over 70 dB(A).

Støj
• Ingen må udsættes for en støjbelastning over 85
dB(A)
• Unødig støjbelastning skal undgås - også hvis støjbelastningen er under støjgrænsen
• Der skal anvendes høreværn, hvis støjen vurderes
at være høreskadelig
• Arbejdsgiveren skal sikre, at der anvendes høreværn, mens støjen dæmpes
• Hvis støjen overstiger 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed
• Akustikken i arbejdsrum skal være tilfredsstillende
– det må ikke runge
• Leverandøren skal oplyse, hvor meget maskiner
støjer.

Er der støjgener på eksisterende anlæg, skal der etableres en
støjindkapsling. Kan man allerede ved projektering og etablering af anlæg forhåndsvurdere, at der vil blive støjgener,
bør der etableres et indkapslet anlæg i et støjminimerende
byggeri.
I skal altid bruge høreværn, hvis lyden er for høj og ikke kan
dæmpes på anden måde.

Høreværn
påbudt

Side 37 | Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

Kulde, fugt og træk
På udendørs opdrætsanlæg og i kummehusene er der koldt
om vinteren, og man kan være udsat for kulde, blæst og træk.
Arbejde med kolde hænder og håndværktøj eller andre kolde
emner øger risikoen for arbejdsulykker på grund af nedsat
koordinationsevne.
Når kroppen afkøles, får man langsommere reaktioner, nedsat koordination og mindre muskelstyrke. Arbejde med afkølede muskler forhøjer muskelbelastningen og øger risikoen
for arbejdsskader på grund af overbelastet muskulatur.
Kuldepåvirkning kan, udover at øge risikoen for ulykker,
også influere på arbejdets udførelse. Det kan fx være sværere i længere tid at opretholde koncentration omkring
præcisionsarbejde (med pincetgreb eller sug), som er til
fældet ved frasortering af døde æg.
Arbejdstøj, der skal beskytte mod kulde, fordi det ikke produktionsteknisk er muligt at have temperaturer i komfortområdet7, betragtes som personlige værnemidler. Arbejdstøjet
er derfor omfattet af reglerne om personlige værnemidler.
Det betyder, at hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal arbejdsgiveren stille egnet
arbejdstøj til rådighed og afholde udgifterne til anskaffelse,
vedligeholdelse og renholdelse.
Arbejdstøjet skal beskytte mod kulde, men skal samtidig tillade kroppen at slippe af med varme- og svedproduktion under
arbejdet. Arbejdstøjet skal også tillade bevægelsesfrihed.
På fotoet overfor ses et kummehus, hvor der er etableret hulplader øverst i gavlenderne. Ud over en bedre tilstrømning
af dagslys har det efter medarbejdernes udsagn, resulteret i
mindre fugt og dug i kummehuset.

Fakta
Optimal beklædning
Vurdér sammen med medarbejderne hvilken type
beklædning, der er optimal til de enkelte arbejdsopgaver og sørg for at dette anskaffes og benyttes.
Pga. svingende temperatur over året, vil det være
nødvendigt med forskellige typer beklædning.

7. Arbejdstilsynet anbefaler 20-22° ved stillesiddende arbejde.
Komfortområdets grænser afhænger dog af den fysiske aktivitet.
Fx kan der ved arbejde med høj fysisk aktivitet accepteres en
nedre grænse på 10 °C.
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OBS!

Biologi
De biologiske risikofaktorer opstår, når man arbejder med dyr
og biologisk materiale mv. Derfor skal I være opmærksomme,
når I vaccinerer fiskene eller udsættes for smittefarer i forbindelse med arbejdet.
Vaccination
Vaccination af fisk foregår primært via dyp (yngel) eller stik.
Begge processer kan være tidskrævende - naturligvis afhængig af hvor mange fisk, der skal vaccineres.
Ved dyp-vaccinering håndteres mange kg fisk dagligt. Ofte
løftes fisken i ketcher ned i og efterfølgende op af beholderen
med vaccineopløsningen. I forbindelse med den vaccinationstype skal I især være opmærksomme på arbejdsstillingerne.
Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges, så løftehøjden tilpasses medarbejderen og sådan, at vrid i kroppen undgås. Derfor
er instruktion i ergonomisk korrekte arbejdsstillinger vigtig.
Hvis en mindre mængde fisk skal vaccineres vælger man af og
til, at stikvaccinere manuelt, som det ses på billedet nedenfor.

Stikvaccination
Der er grund til at være særlig opmærksom ved manuel stikvaccination.
Når I stikvaccinerer, er der reel risiko for stikskade,
og derfor er det nødvendigt med stiksikre handsker.
Ved anvendelse af oliebaserede stikvacciner kan
konsekvenserne ved selvstik være store. Uforsætlig
injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter
og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og
kan i sjældne tilfælde medføre amputation af fingeren, hvis den ikke behandles omgående.
Hvis man ved et uheld injiceres med oliebaseret
produkt, skal man omgående søge lægehjælp, også
selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde.
Husk at tage indlægssedlen med til lægen. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal man søge lægehjælp igen.

Ved større mængder fisk benyttes oftere halvautomatisk
vaccinationsmaskine, som vist på nederste billede. Her skal
medarbejderen ikke injicere men udelukkende overvåge, at
fiskene placeres korrekt i maskinen, samt påfylde medicin.
Vaccinationsprocessen kan forløbe over flere uger til måneder
og er dermed en lang arbejdsproces. For at undgå EGA (ensidigt gentaget arbejde) er det nødvendigt at jobrotere blandt
arbejdsopgaverne. På foto nederst på siden ses også brug af
en ergonomisk måtte for at aflaste ryg og ben.

Fakta
Brugsanvisning
Ved levering af vaccinationsmaskinen skal der medfølge en brugsanvisning, hvori er beskrevet forhold
omkring brugen og vedligeholdelse af denne samt
eventuelle faremomenter.
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Sygdommen er altså meget sjælden; men meget alvorlig.
Derfor skal man være meget opmærksom på ’mærkelige’ influenzasymptomer. Ved høj feber og ’influenza’ bør personer,
der er udsat for vand/spildevand, søge læge.
Man skal huske at fortælle, at man søger læge på grund af
øget risiko for Weils syge. Det er vigtigt som dambruger/dambrugsmedhjælper at gøre den praktiserende læge opmærksom på, at man kan være ramt af denne specielle sygdom. Lægerne møder kun sjældent sygdommen (kun få årlige tilfælde
i Danmark). Derfor tænker lægerne sjældent på denne diagnose, men stiller ofte fejldiagnosen influenza, da symptomerne i starten er meget ens.
Rotter kan overføre Weils syge til mennesker. Foto: Colourbox.

Weils syge
Weils syge, også kaldet leptospirose ichtohæmorhagica,
skyldes en lille spiralformet bakterie. Mange rotter bærer
uden symptomer denne bakterie. Tidligere var Weils syge en
hyppig sygdom på grund af rotternes store udbredelse. I dag
er sygdommen heldigvis blevet mere sjælden, efterhånden
som rotterne er flyttet ned i kloakkerne – altså væk fra vores
boliger.
Den voldsomme Weils syge er altså sjælden i dag, men ses
dog ind i mellem hos personer, som arbejder hvor rotterne
stadig findes. Det drejer sig især om landmænd, spildevandsarbejdere og dambrugere.
Smitten sker via rottens urin. Overalt hvor rotterne findes,
kan der være smitterisiko. Måden man bliver smittet på er,
når man rører ved steder, hvor rotter har tisset og derved får
bakterien ind via sår eller mikroskopiske rifter i huden. Smitterisikoen er øget ved våd og opløst hud. Smitten kan også
ske direkte ved rottebid.

Det kan I selv gøre
Forebyggelse af sygdommen sker først og fremmest ved at bekæmpe rotterne på og omkring dambrugene. Desuden er det
vigtigt at anvende arbejdstøj og handsker, så huden kommer
mindst muligt i kontakt med vandet. Ligeledes bør man altid
udvise optimal renlighed og hygiejne. Der findes ingen vaccination. Det vigtigste er dog at være opmærksom på mulige
sygdomstegn, så man kan få behandling hurtigst muligt.
Nedenfor er vist et kort, som alle personer, der er beskæftiget
ved dambrug, bør have fx i deres pung. Kortet skal vises til
den praktiserende læge i tilfælde af symptomer.
Dambrugsejere bør sørge for, at:
• alle ansatte bliver orienteret om risikoen ved Weils syge
• uddele kopi af nedenstående kort til alle ansatte.
I bilag 10 findes en udskriftsvenlig udgave af kortet til at
opbevare sammen med sundhedskortet (tidligere kaldet sygesikringsbevis).
Navn:
CPR-nr.:

Der er formentlig mange, der bliver smittet og får sygdommen i meget let grad. Infektionen kan dog også medføre
alvorlig sygdom og i værste fald døden.
DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ!
Når man er smittet, kan der opstå følgende symptomer:
Ofte begynder det pludseligt med kulderystelser, høj feber,
medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan der yderligere udvikle sig gulsot (leversvigt) og svigtende urinproduktion (nyresvigt).
Tidlig indsat behandling er afgørende for forløbet (helst
inden for de første 3-4 dage). Derfor bør der iværksættes behandling med penicillin allerede ved klinisk mistanke om sygdommen. Jo senere behandling påbegyndes, jo sværere bliver
symptomerne, og jo længere tid går der, inden man bliver
rask igen (op til flere måneder). Som nævnt kan sygdommen
ubehandlet i værste fald medføre døden.

Indehaveren af dette kort er beskæftiget med arbejde ved
vandløb.
Ved lægekonsultation henledes opmærksomheden på, at
der for de beskæftigede sådant sted, er infektionsrisiko
med Weils syge.
Weils syge:
Inkubationstid (varighed fra smitte til sygdommens begyndelse): 3-17 dage. Sygdommen begynder pludseligt med
kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Efter nogle dages forløb
kan der yderligere udvikle sig gulsot og svigtende urinproduktion.
Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig helbredelse.
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Kemikalier og medicin
I dambrug bruges kemikalier blandt andet som hjælpestoffer
i forbindelse med styring/måling af vandkvalitet og medicin
til behandling af sygdomme. Det er vigtigt, at medarbejderne har fået instruktion i håndtering af produkterne og af de
risici, der er forbundet med arbejdet. Instruktionen skal tage
udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), der
er udarbejdet på arbejdsstedet. Se mere i afsnittet om APB.
Kemikalier
Kemikalier skal opbevares i originalemballage. Hvis kemikalier fortyndes eller omhældes, skal emballagen fortsat være
tydeligt mærket med indholdet.
Stoffer og materialer – kemikalier – skal opbevares forsvarligt. Det betyder, at kemikalier skal placeres på hensigtsmæssige steder, fx på et kemikaliedepot eller i ventilerede skabe.
Selv om der blot er tale om små analysesæt, skal kemikalierne
opbevares forsvarligt og håndteres efter beskrivelsen i leverandørens sikkerhedsdatablade. På billedet øverst til højre er
vist giftmærket kemikalie, som skal opbevares aflåst.
Stofferne og materialerne skal være mærket med indhold og
med fareetiket i henhold til Miljøministeriets regler herom.
Reglerne foreskriver også, at gifte (eksempelvis formalin 37
%) skal opbevares i aflåste skabe eller rum, der er forsynet
med advarselsskilt.

OBS!
Bortskaffelse af farligt affald
Man skal altid sørge for, at der ikke står flere kemikalier ved
arbejdsstederne, end der er behov for af hensyn til den arbejdsopgave, man skal løse. Det er vigtigt, at der også her er
ryddeligt, da det forebygger risiko for forveksling, sammenblanding og andre uforudsete situationer.
Stoffer og materialer, som ikke længere benyttes, bør fjernes
fra arbejdssted og lager. Hvis produktet er udgået og aldrig
skal anvendes, bør det afleveres til det kommunale affaldscenter.

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken
eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de
miljøskadelige stoffer.
Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt
til destruktion.
Hos kommunen kan du få mere at vide om indsamling
af farligt affald i dit område.
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Dunke skal være tydeligt mærket med indholdet og faremærket
være intakt.

Medicin
Medicin skal være tydeligt markeret og skal forblive sådan. I
tilhørende sikkerhedsdatablad vil det være beskrevet, hvordan produktet skal håndteres og hvilke værnemidler medarbejderen skal være iført under arbejdet.
Selvblanding af lægemidler i fiskefoder udgør en særskilt
problemstilling. Her håndteres lægemidlet, fx antibiotika, i
meget koncentrerede opløsninger, og der er øget risiko for
eksempelvis allergi ved indånding eller direkte kontakt. Det
er især hænder, arme og ansigt, der er udsat.
Der skal bruges egnede, personlige værnemidler, når arbejdet
ikke kan ske forsvarligt på anden måde. Hvilke typer af personlige værnemidler står angivet i sikkerhedsbladet tilhørende det enkelte kemikalie/lægemiddel. Husk altid, at det kræver en god og grundig instruktion, før arbejdet gennemføres.

Poser med medicin til fiskebassiner skal også være tydeligt mærkede.

Fakta
Anvendelse af formalin
Da formalin er kræftfremkaldende, gælder der særlige
regler ved anvendelse af formalin med mere end 0,1
% formaldehyd. For at anvende formalin på virksomheden skal den ansvarlige, ifølge kræftbekendtgørelsen, udfylde og indsende en såkaldt § 33-anmeldelse
til Arbejdstilsynet.
I denne anmeldelse skal virksomheden redegøre for
blandt andet:
• Hvordan og hvor formalinen anvendes
• Dokumentation for, at formalinen ikke kan erstattes af andre midler
• Bortskaffelse
• Sikkerhedsforanstaltninger.

Du kan finde mere om regler mv. her.
Formalin
Formalin udgør en særskilt problemstilling, da stoffet er
kræftfremkaldende. Det medfører, at der er helt specielle
krav i forhold til indkøb og håndtering af stoffet. Reglerne er
som vist i faktaboksen.

Bemærk, at man ifølge lovgivningen kun må anvende
formalin, hvis ikke der findes alternativer med samme
virkning. Formalin må derfor eksempelvis ikke anvendes til desinfektion af støvler og udstyr, da der her findes andre alternativer (fx Virkon S og Iod-produkter).
Yderligere information findes på Dansk Akvakulturs
hjemmeside: www.danskakvakultur.dk
Indkøb af formalin og gift
For at erhverve og opbevare formalin med mere end
25 % formaldehyd skal virksomheden have en såkaldt
’giftmeddelelse’. Giftmeddelelsen anskaffes ved at
udfylde en blanket og efterfølgende sende den til den
Arbejdstilsynet. Giftmeddelelsen er gyldig i tre år.
Giftmeddelelsen anskaffes ved at udfylde en elektronisk blanket på www.virk.dk. Blanketten kan ligeledes
findes på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk
som PDF.
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Det skal du have styr på inden du går i gang med arbejdet:
• Indhent en § 33 tilladelse fra Arbejdstilsynet for at have
lov til at anvende formalin 24 eller 37 %. Tilladelsen skal
fornys mindst hver tredje år.
• Indhent en giftmeddelelse fra Arbejdstilsynet for at kunne
indkøbe og opbevare 37 % formalin. Gælder typisk tre år.
• Opbevar formalin i tætte lukkede beholdere på et tørt og
frostfri sted. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Formalin 37 % skal opbevares aflåst.
• Formalin må ikke håndteres af børn/unge under 18 år.
• Der skal være udarbejdet en APB (arbejdspladsbrugsanvisning) for det formalinprodukt, man anvender. En APB
består af:
-- Et datablad for formalinproduktet (indhentes hos leverandøren)
-- Et tillægsskema, der beskriver, hvordan man håndterer,
opbevarer m.v., formalin på det konkrete anlæg. Se
tillægsskema.
• Opbevaring og anvendelse af de krævede personlige værnemidler. Der er typisk tale om:
-- Åndedrætsværn med filter, type B
-- Øjenbeskyttelse vha. tætsluttende briller
-- Handsker af butylgummi (gennemtrængningstid > 480
min.)
-- Evt. gummiforklæde.
Personlige værnemidler
Personlige værnemidler kan fx være:
• Beskyttelseshandsker
• Forklæde
• Beskyttelsesdragt
• Øjenværn (briller eller ansigtsskærm)
• Åndedrætsværn.
Personlige værnemidler skal være egnede til den aktuelle opgave, og de skal passe til brugeren. Brugeren af et personligt
værnemiddel skal være omhyggeligt instrueret i brugen.

Værnemidler skal være placeret tæt på kemikalierne – men ikke så
tæt!

Vær også opmærksom på, at nogle værnemidler er forsynet
med en udløbsdato. Det gælder fx åndedrætsværn.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at de anvendte, personlige værnemidler til enhver tid
• yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige
gener
• er rene og tørre, inden de tages i brug.
For at opnå tilstrækkelig hygiejne omkring de personlige værnemidler anbefales, at værnemidlerne opbevares i aflukket
boks, skuffe eller skab.

Fakta
Kemikalier

Det er en god idé at have værnemidlerne placeret, hvor opgaven, som er påkrævet værnemidler, skal udføres. På fotoet er
værnemidlet dog placeret for tæt på kemikaliet, og der er stor
risiko for, at handskerne påføres kemikaliet indvendigt.

Kemikalier, der typisk benyttes på et dambrug:
• Hydratkalk
• Pereddikesyre
• Brintoverilte
• Formalin.

HUSK derfor, at værnemidler skal opbevares forsvarligt og
praktisk i forhold til det arbejde, der skal udføres. Følg altid
leverandørens anvisning om vedligeholdelse og opbevaring
af personlige værnemidler.

Eksempler på sikkerhedsdatablade på disse fire
kemikalier findes bagest i vejledningen. Heri findes
beskrivelse af hvilke værnemidler, der skal benyttes
ved brug af nævnte kemikalier.
Se sikkerhedsdatabladets punkt 8.
Benyt ALTID jeres egen leverandørs sikkerhedsdatablad.
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Ved håndtering af hydratkalk (se billeder øverst på siden) skal
der benyttes såvel handsker, åndedrætsværn som beskyttelsesbriller.
Kemikalier skal opbevares forsvarligt og med mulighed for
opsamling af spild. På foto til venstre i midten ses en overordentlig god opsamlingsmulighed, så der ikke risikeres nedsivning af kemikalier ved fx op- og omhældning eller ufuldstændig emballage.
Ilt (oxygen)
Ren ilt skal være forsvarligt afspærret. Arbejdstilsynet er
myndighed på området og fører tilsyn med overholdelse af
lovgivningen.
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Der anvendes forskellige mindre køretøjer på dambrug. Vær derfor opmærksom på parkeringsforhold, interne aftaler om trafiksikkerhed,
fx køreveje til arbejdskørsel, m.v.

Indretning af ladestationer til eldrevne trucks
Eldrevne trucks kræver indretning af et ladeområde. Har man
ikke haft eldrevne trucks før, skal der derfor tages stilling til,
hvor opladning af batterier kan foregå – arealbehov, omgivende materialer, ventilation, tilkørselsforhold og evt. kran til
udtagning af batterier.

anvende den udviklede varme som energikilde. Kølingen må
ikke blokeres.

Der stilles derfor specielle krav til indretningen af det område, hvor batterierne skal oplades. Der skal minimum være to
meter friareal rundt om området eller bruges ikke-brændbare
materialer i de tilgrænsende flader. Ladeområdet skal holdes
frit og beskyttes mod påkørsel. Området skal være afmærket
med markeringsstriber. Ladeområdet må ikke placeres i eksplosionsfarlige omgivelser.

Eksplosionsfare ved ladestationer
Ved opladning af batterierne udvikles der også brint. I uheldige situationer kan der dannes knaldgas, som er eksplosionsfarlig. På grund af brintdannelsen og varmeudviklingen er det
vigtigt, at ladeområdet er tilstrækkelig ventileret. Området
skal have et luftskifte på minimum en gang i timen. Dette kan
være mekanisk ventilation i form af udsugning. Der kan dog
også være tale om naturligt luftskifte, hvis fx ladeområdet til
opladning af et enkelt batteri indrettes i et større lokale. Indkapslede batterier må kun oplades, når frontpladen er åben,
af hensyn til risikoen for eksplosion.

Ved opladning af batterierne dannes varme. Området skal
derfor placeres, så den udviklede varme ikke giver problemer. På nogle virksomheder har man endda fundet ud af at

Der skal være opsat kulsyreslukker og forbudsskilte om rygning ved området. Nær ladeområdet skal der være vand og
afløb, så batterier evt. kan rengøres.
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Beredskabsplaner og retningslinjer
På dambrug udføres mange forskellige opgaver, og i nogle
tilfælde kan der opstå risiko for ulykker eller brand. Derfor
er det vigtigt at overveje, hvordan man skal reagere, hvis der
sker ulykker. Det, at der på dambrug er risiko for at drukne eller på anden måde komme alvorligt til skade, og at der i nogle
tilfælde forekommer alenearbejde, gør, at beredskabsplaner
og retningslinjer er vigtige emner at forholde sig til.
Retningslinjer for risikofyldt alenearbejde
Hvis der udføres arbejde alene, hvor der er en risiko for at komme til skade eller drukne, bør I aftale hvornår og hvor ofte, I skal
have kontakt med vedkommende, der går alene og arbejder.
I bør ligeledes forholde jer til, om nogle arbejdsopgaver
kræver, at man går to sammen for at nedsætte risikoen for
ulykker. Sørg for at skrive jeres retningslinjer ned og at introducere nye medarbejdere til retningslinjerne.
Beredskabsplan
Da det kan være svært at tænke klart i en uvant situation, er det
godt i forvejen at have overvejet, hvad man skal gøre, hvis uheldet
er ude. Derfor anbefales det at udarbejde en beredskabsplan.
Fx kan det at overvære en kollega blive ramt af en ulykke, virke
voldsomt. Nogle kan uden problemer fortsætte arbejdet, mens
andre har behov for at snakke om og bearbejde ulykken.
Det er en god idé at lave retningslinjer for krisesituationer og
fastlægge, hvem der gør hvad i en situation, hvor medarbejdere er chokerede og bange efter en ulykke.
Et eksempel på beredskabsplan kan findes i bilag 11.
Evaluering af beredskabsplan
Når beredskabsplanen eller retningslinjerne har været i brug,
bør I, ved førstkommende lejlighed, evaluere planen og retningslinjerne. I kan fx stille følgende spørgsmål:
• Hvad var årsagen til alarmen? (øvelse/alarm)
• Hvis det var en fejlalarm, er årsagen så entydigt identificeret?

OBS!
Når ulykken er sket
Husk, det er relationer til andre mennesker, der
hjælper igennem en svær situation – ikke bestemte
teknikker. Derfor skal virksomheden:
• Vise engagement ved at være til stede
• Sikre at alle berørte får hjælp
• Støtte og give tid til kollegers håndtering af situationen
• Sørge for krisehjælp, hvis det skønnes nødvendigt.

• Kan fejlen opstå igen, og hvordan kan den eventuelt
undgås?
• Kan en lignende fejl opstå andre steder?
• Fungerede nødberedskabet efter hensigten, og blev nødberedskabet fulgt? Herunder:
-- Blev alle varslet om branden/nødsituationen?
-- Kom alle med ud?
-- Blev brand- og evakueringsinstruksen fulgt?
-- Skal nødberedskabet eventuelt suppleres med nye punkter, og skal der foretages andre justeringer i planen?
-- Trænger beredskabsplaner, instrukser mv. til justeringer?
-- Er de nuværende arbejdsgange optimale, eller bør de
ændres?
-- Virkede husets brandtekniske installationer/alarmeringssystemer fx overfaldsalarmer mv. efter hensigten?
-- Fungerede beredskabets materiel og teknik efter hensigten?
-- Var nødvendig kontaktinformation tilgængelig og kendt
af de involverede?
-- Havde medarbejderne den nødvendige viden og relevante uddannelse?
-- Kunne noget gøres anderledes/bedre?
-- Er der områder, som på baggrund af erfaringerne, kræver ny risikovurdering?
-- Skal der ske en tilbagemelding til interessenter om
årsag til problemet og erfaringer? (fx miljømyndigheder
og Brand & Redning).
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Henvisninger til yderligere litteratur
og info
A. Arbejdstilsynets branchevejledning
		
Landbrug, skovbrug og fiskeri, Arbejdsmiljøvejviser nr. 18
B. Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelser
1. Arbejde i stærk varme og kulde
2. Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
3. Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed
4. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
5. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder
6. Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning
7. Bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning
8. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmil-jøorganisationen
9. Arbejdspladsens indretning og inventar
C. www.barjordtilbord.dk
D. www.landbrugogsikkerhed.dk
E. www.danskakvakultur.dk
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Bilag
– Arbejdsmiljøregler
Arbejdsmiljøreglergældende
gældendeforfor
dambrug
uden
ansatte
Bilag 1
1–
dambrug
uden
ansatte
Det fremgår af arbejdsmiljølovgivningens § 2, der fastsætter hvem arbejdsmiljølovgivningen omfatter, at
loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver:
”Stk. 2. Undtaget er
arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog § 59,
arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog § 59……..
Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2:
§ 20 om flere arbejdsgivere mv. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning,
afgrænsning og koordinering virker efter hensigten, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,
§§ 38 og 39, for så vidt angår de i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt §§ 41 og 41 a,
§§ 45-47 om tekniske hjælpemidler mv.,
kapitel 8 om stoffer og materialer…...”

Herunder beskrives de §§, som har relevans for en arbejdsgiver uden ansatte:
§ 59 indskærper, at unge har en særlig beskyttelse i arbejdsmiljølovgivningen også ved arbejde i forældres
virksomhed. Læs mere om reglerne for unges arbejde i Arbejdstilsynets vejledning om ”Undervisningspligtige
unges arbejde” på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.
§ 20, 20a og 37 er kun relevant, hvis der på dambruget er flere arbejdsgivere eller ved bygge- og anlægsarbejde. I de tilfælde anbefales det at søge vejledning i Arbejdstilsynets materiale eller hos en arbejdsmiljørådgiver.
§ 38 fastslår, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt, og at anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller
sundhedsmæssig betydning, skal følges af arbejdsgiveren.
§ 39 stk. 1 nr. 1 og 2 omfatter foranstaltninger fx til at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg,
hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger, forbud
mod særlig farlige arbejder, arbejdsprocesser og – metoder.
Det betyder at arbejdsgiveren også skal beskytte sig selv for bl.a. nedstyrtning, farlige dampe fra fx kemikalier og også mod skader på kroppen som følge af tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger.
§ 45 Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at
de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.
Det betyder, at maskiner, der anvendes, skal være indrettet, som det foreskrives i lovgivningen. Ligeledes
skal de værnemidler, der anvendes, leve op til anerkendte standarder mv.
§ 46 er relevant, hvis man selv fremstiller og sammensætter maskiner og andre tekniske hjælpemidler. I de
tilfælde anbefales det at søge vejledning i Arbejdstilsynets materiale eller hos en arbejdsmiljørådgiver.
§ 47 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere, overdrage, overlade, udstille eller anvende særlig farlige tekniske hjælpemidler.
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Hele kapitel 8 om stoffer og materialer er gældende. Dog er § 48 mest relevant.
§ 48 Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller
sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.
Det er bl.a. et stof som formalin, der optræder på Arbejdstilsynets kræftliste og andre faremærkede stoffer og
materialer, der tænkes på her. Det vil sige, at arbejdsgiveren også har pligt til at beskytte sig selv mod skadelig påvirkning af stoffet.
Hvis man fremstiller eller importerer farlige stoffer eller i øvrigt transporterer eller oplagrer større mængder af
stoffer med egenskaber, der kan være farlige, bør man søge yderligere vejledning hos en godkendt arbejdsmiljørådgiver.
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Bilag
Årligarbejdsmiljødrøftelse
arbejsmiljødrøftelse
Bilag 22 ––Årlig
Det skal kunne dokumenteres skriftligt, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.
Skemaet kan, i udfyldt stand, anvendes som dokumentation. Anvend de hvide felter til jeres beskrivelse.
Skemaet opbevares på arbejdspladsen.
Dato for arbejdsmiljødrøftelsen

Navn på arbejdsplads

Deltagere i drøftelsen

1.

Evaluering af sidste års samarbejde om arbejdsmiljøet
A. Har det seneste års samarbejde om arbejdsmiljøet været passende, fx organisering og mødeaktivitet?
B. Bliver arbejdsmiljøet behandlet i tilstrækkeligt omfang på møderne?
C. Har I oplevet arbejdsmiljøproblemer, som I har haft svært ved at håndtere, og hvad har I gjort for at løse disse problemer?
D. Hvilken kompetenceudvikling er tilbudt arbejdsmiljøorganisationen (ret til suppleringsuddannelse)?

2.

Evaluering af sidste års mål og indsatser
A. Hvilke særlige arbejdsmiljøudfordringer har I haft i det seneste år? (fx arbejdsulykker, sygefravær, APV)
B. Har der været fastsat mål for arbejdsmiljøet – hvilke?
C. Er målene for sidste års drøftelse nået?

3.

Mål og indsatsområder for det kommende år
A. Hvilke udfordringer i arbejdsmiljøet står I overfor i det kommende år?
B. Hvilke indsatser vil I gerne arbejde med? (vær konkrete – lav en evt. handlingsplan)
C. Hvilke resultater ønsker I at opnå med jeres arbejdsmiljøarbejde?

4.

Samarbejde om arbejdsmiljøet i det kommende år
A. Planlægning af samarbejdet fremover (mødeaktivitet, evt. udvalg/arbejdsgrupper mv.)
B. Hvordan vil I følge op på jeres indsatser og handlingsplaner (også APV handlingsplan)?
C. Hvordan informeres medarbejdere om arbejdsmiljøarbejdet?
D. Hvordan vil I gennemføre beslutninger på arbejdspladserne?
E. Hvordan vil I udbrede viden om arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, fx påbud fra Arbejdstilsynet, ulykker, sygefravær,
lovgivning, resultat af APV mv.?

5.

Kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentant og evt. arbejdsleder (AMO)
A. Hvilke kompetencer vil der være behov for at styrke?

6.

Øvrige bemærkninger
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Bilag
APV
Bilag 33-–APV

APV Tjekliste for dambrug
Dato for gennemførelse af
APV

Navn på virksomhed
/medarbejder
Navn på deltagere
(arbejdsgiver og
arbejdsmiljørepræsentant m.fl.)

Skemaet skal bruges til at kortlægge arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Inddrag medarbejderne enten ved
at alle får uddelt spørgeskemaet eller, at I sammen udfylder det til et personalemøde. Sæt kryds i skemaet
og tag alle udsagn alvorligt – Husk: Det handler om at forbedre arbejdsmiljøet!
Når der er kryds i ”Ja”, skal I skrive nr. over i handlingsplanen og arbejde med at løse problemet. Handlingsplanen findes i forlængelse af spørgeskemaet.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nr.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nr.
12.
13.
14.

Ulykker

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Er der medarbejdere, der ikke bruger krævede personlige værnemidler,
fx åndedrætsværn, handsker, værnefodtøj?
Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme
ulykke sker igen?
Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet?
Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl?
Er der medarbejdere, der ikke har den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde?

Maskiner
Kan medarbejderne komme til at starte maskiner utilsigtet?
Er der maskiner med bevægelige dele, der ikke er sikret med afskærmning, lysgitter e.l.?
Er der maskiner, der ikke har nødstop?
Mangler der brugsanvisninger på dansk for maskiner, der orienterer om
korrekt brug, vedligeholdelse m.m.?
Er der maskiner, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens
anvisninger?
Mangler der lovpligtigt eftersyn på personløftere, kraner, truck m.m.?

Håndværktøj og tekniske hjælpemidler

Arbejder medarbejderne med skarpe genstande eller værktøj som knive, kanyler og sakse på en uforsvarlig måde?
Arbejder medarbejderne med værktøj, der river, saver, hugger, skærer,
snitter e.l. på en uforsvarlig måde?
Mangler der brugsanvisninger på dansk for tekniske hjælpemidler, der
orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse m.m.?
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15.

Nr.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nr.
22.
23.
24.
25.

Nr.
26.
27.
28.
29.

Nr.
30.
31.

Nr.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Er der tekniske hjælpemidler, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger?

Intern transport og færden

Ja

Nej

Ja

Nej

Eksplosion, brandfare, ætsning og forgiftning

Ja

Nej

Andre ulykkesfarer

Ja

Nej

Kemi

Ja

Nej

Er der uorden i værktøj, materialer, affald mv.?
Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige?
Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde
forkert, fx på grund af ujævnt underlag?
Er der risiko for, at medarbejderne bliver påkørt eller klemt af fx kraner,
lastbiler eller truck på virksomhedens område?
Er der medarbejdere, der bruger køretøjer, de ikke har certifikat til?
Er der køreveje på virksomheden, der ikke er afmærkede?

Bevægelsesbelastninger, fald mv.

Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige
vrid eller drejninger i kroppen?
Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub?
Er der steder på virksomheden, hvor medarbejderne kan falde over ting
eller slå sig på fx værktøj, bygningsdele eller affald?
Er der glatte gulve og gangarealer, fx på grund af spild?
Er der risiko for brand eller eksplosion, fordi medarbejderne fx arbejder
med åben ild eller med eksplosionsfarlige gasser?
Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens
sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler?
Bruger virksomheden materiel, der kan frigøre gasser eller brandbart
støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde?
Arbejder medarbejderne med kemikalier, der indebærer risiko for ætsningsskader på hud eller gennem klæder, fx ved sprøjt, spild, udsivning, overkogning eller fordampning af væske?
Kan medarbejderne komme i kontakt med farlig strøm, der kan give
elektrisk stød, fx kortslutning?
Arbejdes der under genstande, der ikke er understøttet, spændt fast
eller på anden måde beskyttet, så de ikke falder ned?
Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier (fx kemikalier med
orange faresymboler) på en uforsvarlig måde?
Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af minder farlige kemikalier?
Mangler virksomheden at undersøge, om produktionsmetoden kan ændres, så man bruger ufarlige eller mindre farlige kemikalier i stedet for
farlige kemikalier?
Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier, selv om der ikke er
udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset virksomhedens forhold?
Arbejder medarbejderne med kemikalierne i en form, der giver større
sundhedsrisiko, fx spray- eller pulverform, end flydende eller granulat?
Arbejder medarbejderne med forurenende processer eller arbejdsoperationer, hvor der bruges kemikalier eller udvikles luftforurening, selv om
processerne/arbejdsoperationer ikke er placeret i separate lokaler?
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38.
39.
40.

Nr.
41.
42.
43.

Nr.

Er der medarbejdere, der arbejder med farlige kemikalier, der ikke er
orienteret om risikoen ved arbejdet?
Er der medarbejdere, der ikke bruger personlige værnemidler, selv om
det er påkrævet?
Arbejdes der med vådt arbejde med direkte kontakt til huden over to
timer dagligt?

Biologi

Ja

Nej

Ergonomi – tunge løft

Ja

Nej

Arbejder medarbejderne med mikroorganismer – eller med materialer,
hvori der kan forekomme mikroorganismer – på en uforsvarlig måde?
Er der medarbejdere, der ikke er blevet skriftligt instrueret om forholdsregler og risiko ved arbejde med mikroorganismer?
Mangler virksomheden at undersøge, om påvirkningerne fra mikroorganismerne kan reduceres ved indkapsling eller ved at placere arbejdsprocesserne i separate lokaler?

44.
45.
46.

Løftes der tunge emner eller byrder manuelt?

Nr.

Tunge skub og træk

Ja

Nej

EGA – Ensidigt gentaget arbejde

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Støj

Ja

Nej

Hånd- og armvibrationer

Ja

Nej

Psykisk arbejdsmiljø – for store krav

Ja

Nej

Bæres der tunge emner eller redskaber, mens man går?
Løftes der byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over
skulderhøjde eller under knæhøjde?

48.
49.
50.
51.

Skal der anvendes stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler
som fx rullecontainere, sækkevogne eller palleløftere?
Er underlaget ujævnt, skråt, glat eller er der trin?
Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk?
Er hjælpemidlet defekt eller mangler det vedligeholdelse?
Er hjælpemidlet udformet, så arbejdsstillingen bliver dårlig?

52.

Udføres ensidigt, gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres?

53.

Arbejdes der i ubekvemme arbejdsstillinger?

54.
55.

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?

56.

Er der medarbejdere, der er udsat for støj, der er så høj, at de må råbe
for at kommunikere med en person, der står 0,5-1 m væk?
Kan støjkilderne dæmpes, indkapsles mere eller placeres i særskilte
rum?
Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder?
Er der medarbejdere, det ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig?

47.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
57.
58.
59.

Nr.
60.

Nr.
61.
62.
63.

Arbejdsstillinger
Sygefravær

Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?

Bruger medarbejderne værktøj eller maskiner, hvor vibrationsstyrken,
jf. brugsanvisningen, er større en 3 m/s2?
Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde eller
udsættes for stort tidspres?
Sker det ofte, at medarbejderne ikke når alle arbejdsopgaverne?
Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over?
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nr.
71.
72.
73.

Nr.
74.

Nr.
75.
76.
77.
78.

Nr.

Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt?
Kræver arbejdet, at medarbejderne træffer svære selvstændige beslutninger?
Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om
bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde?
Bringer arbejdet medarbejderne i følelsesmæssigt belastende situationer?
Kræver arbejdet, at medarbejderne skjuler deres følelser?
Bliver der ofte stillet modstridende krav til medarbejderne?
Er målene for arbejdet uklare for medarbejderne?

For små krav

Ja

Nej

Information

Ja

Nej

Indflydelse på eget arbejde

Ja

Nej

Støtte fra kolleger og ledelse

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Skifteholdsarbejde og forskudte og lange arbejdstider Ja

Nej

Manglende belønning

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende?
Mangler medarbejderne muligheder for at bruge deres kunnen eller
færdigheder i arbejdet?
Er arbejdet i længere perioder præget af så ensformige og lidt krævende opgaver, at det nedsætter reaktionsberedskabet?
Mangler medarbejderne informationer, der er nødvendige for at klare
arbejdet tilfredsstillende?
Har medarbejderne
Har medarbejderne
Har medarbejderne
Har medarbejderne
pause?

ringe
ringe
ringe
ringe

indflydelse på beslutninger om eget arbejde?
indflydelse på, hvordan arbejdet udføres?
indflydelse på mængden af eget arbejde?
mulighed for at bestemme, hvornår de holder

79.
80.

Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra kolleger?

81.

Er der mobning og/eller seksuel chikane på arbejdspladsen?

82.

Er medarbejderne udsat for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra
klienter/patienter/kunder/passagerer?
Arbejder medarbejderne fysisk alene?

Nr.
Nr.
83.

Nr.

Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra ledelsen?

Mobning og seksuel chikane
Vold og trusler om vold

85.

Er der medarbejdere, der overvejende arbejder uden for normal
arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten?
Er det ofte nødvendigt at arbejde mere end 37 timer om ugen?

86.

Bliver arbejdet kun i ringe grad anerkendt og påskønnet af ledelsen?

87.

Er arbejdsopgaverne i ringe grad eller slet ikke meningsfulde for medarbejderne?

84.

Nr.
Nr.
Nr.
88.

Manglende mening

Manglende udviklingsmuligheder

Har medarbejderne ringe mulighed for at lære nyt gennem arbejdet?
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Andet
Virksomheden skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til
APV’en. Det gælder bl.a. følgende, som virksomheden skal supplere tjeklisten med, hvis området findes på virksomheden:
•
•
•
•

Gravides arbejdsmiljø
Skærmarbejde
Biologiske agenser
Kræftfremkaldende stoffer og materialer.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på følgende emner, der ikke er medtaget i tjeklisten:
• Indeklima
• Børn og unge.
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APV – Handlingsplan
Problem
nr.

Forslag til løsning

Navn på
ansvarlig

Tidsfrist for
løsning,
dato
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Dato for
opfølgning

Bilag
råd til
tilsygefraværssamtalen
sygefraværssamtalen
Bilag 4
4–
– Gode
Gode råd
Arbejdsmarkedsstyrelsen har nedenstående råd og vejledning på hjemmesiden www.ams.dk
Det kan være svært at tale med en medarbejder om noget så privat som sygdom. Som arbejdsgiver er der
en risiko for, at man enten går for tæt på eller er bange for at spørge. Det handler om at finde en god mellemvej.
Ifølge helbredsoplysningsloven må arbejdsgiveren ikke spørge medarbejderen om diagnosen – altså, hvad
han eller hun fejler. Men faktisk er det heller ikke meningen med sygefraværssamtalen at tale om sygdommen. Meningen er, at parterne skal tale om arbejde, altså hvornår den sygemeldte kan arbejde igen, og om
der er noget arbejde, som vedkommende kan udføre under sygdommen. Det bemærkes også, at selve diagnosen ofte siger meget lidt om, hvad den sygemeldte kan overkomme – to personer med helt samme
diagnose kan (have vidt forskellig arbejdsevne?)
Arbejdsgiveren bør være opmærksom på, at selve det at tale om arbejde kan være grænseoverskridende for
den sygemeldte. Selvtilliden får hurtigt et knæk, når man går hjemme. Man føler sig måske mindre værd for
arbejdspladsen og er bekymret for, hvad kolleger og chefen siger og tænker. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren er positiv og bidrager til at se muligheder frem for problemer. Arbejdsgiveren bør klart tilkendegive
den værdi, som medarbejderen har for arbejdspladsen. Og det tab, der er forbundet med, at vedkommende
er væk.
Det er derudover en god idé, hvis arbejdsgiveren sørger for at indkalde til samtalen på en god måde, fx via
et venligt brev eller en telefonopringning. Og det er vigtigt, at arbejdsgiveren overholder aftalen, sætter den
nødvendige tid af og sørger for, at arbejdsgiveren og den sygemeldte ikke bliver forstyrret. I det hele taget er
det vigtigt at skabe gode rammer omkring selve samtalen.
Til sygesamtalen skal arbejdsgiver og medarbejder sammen finde løsninger, der kan forkorte sygefraværet.
Men fraværet skal naturligvis ikke forkortes for enhver pris. Medarbejderens tilbagevenden skal ske på en
måde, som er god for alle parter. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren lytter og ikke kun kommer med færdige forslag. Medarbejderen bør også have mulighed for at komme med løsningsforslag. Der findes ikke
nogen endelige svar på, hvad man som arbejdsgiver kan spørge om. Det afhænger af den konkrete situation. Men nogle grundregler er, at spørgsmålene bør handle om den sygemeldtes potentialer, muligheder og
styrker frem for svagheder, begrænsninger og barrierer. Det kan være en hjælp for arbejdsgiver at tage udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor.
1. Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre for, at du vender hurtigere tilbage?
2. Hvilke af dine normale opgaver vil være svære at udføre i øjeblikket – er der andre opgaver, der vil være
nemmere?
3. Hvordan skal arbejdsdagen se ud, for at du kan klare den, selvom du ikke helt er rask?
4. Hvordan kan vi i fællesskab lave en plan for, at du hurtigst muligt kommer godt i gang igen?
5. Hvor lang tid tror du selv, du skal være sygemeldt?
6. Har du haft overvejelser om, hvorvidt der er nogle af dine arbejdsforhold, der er medvirkende til, at du er
sygemeldt?
7. Hvordan synes du, vi bedst kan være i kontakt i den periode, hvor du ikke er her hver dag?
8. Hvad skal vi aftale, at vi fortæller dine kolleger?
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Bilag
5 -– Faresymboler
Bilag 5
Faresymboler
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Bilag66––APB,
APB,Tillægsskema
Tillægsskematiltil
sikkerhedsdatablad
Bilag
sikkerhedsdatablad
Vejledning
Denne vejledning læses grundigt inden tillægsskemaet udfyldes
Produktnavn

Arbejdssted

Skriv produktets navn og dato for sikkerhedsdatablad

Skriv arbejdsstedets navn

Anvendelsesbegrænsninger
Almindelige begrænsninger: Beskriv hvis der er medarbejdere eller opgaver produktet ikke må bruges af/til fx: ”må ikke anvendes af unge under 18”. En anden måde er at skrive ”produktet må kun bruges til…..”
Skriv: ”ingen” eller ”nej”, hvis der ikke er begrænsninger. På den måde kan man se, I har forholdt jer til pkt.
Det samme gør sig gældende i de 2 rubrikker nedenfor vedr. uddannelseskrav og kræftrisikable stoffer.
Særlige uddannelseskrav: Beskriv, hvis der er krav om uddannelse for at bruge produktet
Evt. kræftrisikable stoffer: Beskriv, hvis der er kræftfremkaldende stoffer i. Se under punkt 11
Opbevaring på virksomheden: Beskriv hvor i virksomheden, produktet opbevares

Personlige værnemidler
Beskriv hvilken type åndedrætsværn, der skal bruges. Hvis der ikke er behov skriv: Kræves ikke.
Det gælder også i øvrige punkter nedenfor om værnemidler
Beskriv hvilken type briller eller ansigtsskærm, der skal bruges
Beskriv hvilken type handsker, der skal bruges
Beskriv hvilken type beskyttelsesdragt, der skal bruges
Opbevaring af værnemidler: Beskriv, hvor medarbejderne finder værnemidler på arbejdsstedet. Fx i personalestuen, skab
under vasken i køkkenet mv. Vær meget konkret!
Kontaktperson: Beskriv, hvem medarbejderne skal kontakte for at få værnemidler og gerne et tlf. nr.
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet).
Beskriv, hvor førstehjælpsudstyr findes på arbejdsstedet
Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)
Beskriv, hvor slukningsudstyr findes, hvis det er relevant for arbejdsstedet
Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)
Beskriv, hvad der skal bruges til opsamling af spild, og hvor det findes på arbejdsstedet. Fx der skal bruges kattegrus til
opsamling, findes i depot
Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)
Opbevaring af affald: Beskriv hvor/hvordan affald skal opbevares
Affaldsmodtager: Angiv hvilket firma/genbrugsstation, der modtager farligt affald
Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)
Beskriv fx om virksomheden har regler for, hvordan transport skal ske. Det kan være, hvis der skal bruges truck ved læsning af
produkter o.l.
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Tillægsskema

Tillægsskema til sikkerhedsdatablad

Dette skema udgør, sammen med leverandørens sikkerhedsdatablad, en arbejdspladsbrugsanvisning.
Punkterne i skemaet henviser til sikkerhedsdatabladets 16 punkter.

Produktnavn og leverandør samt dato

Anvendelsesbegrænsninger

Arbejdssted

Angiv regler

Almindelige begrænsninger
Særlige uddannelseskrav
Evt. kræftrisikable stoffer
Opbevaring på virksomheden

Forholdsregler ved brug

Angiv regler

Indretning af arbejdssted (ventilationskrav mv.)

Andre forholdsregler
(ryge- eller spiseforbud)

Personlige værnemidler

Angiv værnemidler og type

Angiv førstehjælp ved

(punkt 8)

Åndedrætsværn

Indånding

Øjenbeskyttelse

Øjenkontakt

Handsker

Hudkontakt

Beskyttelsesdragt

Forbrænding

Hvor opbevares værnemidlerne på arbejdsstedet?
Hvis værnemidler mangler, så

Navn

Tlf.

kontakt
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Førstehjælp
placering af udstyr (punkt 4)
Brandslukning og placering
af slukningsmidler (punkt 5)
Uheld og spild (punkt 6)
Opsamlingsmateriale og placering
(papir, sand, savsmuld, kattegrus)
Information
ved uheld og brand

Brand og redning:
Nærmeste skadestue:
Giftlinjen: 82 12 12 12

Affaldshåndtering (punkt 13)
Særlig beholder til affald/rester/spild
Tom emballage afleveres

Andre forholdsregler
(regler ved intern transport m.v.)

Skema udarbejdet af

Dato

Skema revideret af

Dato

Eksempler på sikkerhedsdatablade kan ses fra s. 62 – 90, på s. 91 kan ses et udfyldt tillægsskema for
formaldehydopløsning 37 %. Tillægsskamaet udgør sammen med sikkerhedsdatabladet fra leverandøren på s. 86-90, en arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
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Hydratkalk

Produkt sikkerhedsdatablad
Efter bilag II i REACH-regulativ (EU) nr. 1907/2006

1.

Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør
Identifikation af stoffet eller materialet:

Hydratkalk
Kemisk navn og formel:
Calciumhydroxid – Ca(OH)2
Anvendelse:
Hydratkalk anvendes bl.a. til mørtel, puds og til kemiske processer.
Identifikation af importør:
A/S E. Krag
Skibbroen 16
Tlf.: +45 74 63 01 02
6200 Aabenraa
Fax: +45 74 63 01 17
Identifikation af fremstiller:
Fels-werke GmbH
Geheimrat-Ebert Straβe 12 Tlf.: +49 5321-703-401
38640 Goslar, Tyskland
Fax: +495321-703-424
Nødtelefon:
Alarmeringsnummer
Tlf.: 112
Giftlinien
Bispebjerg Hospital
Tlf.: +45 82 12 12 12

2.

Fareidentifikation
Farebetegn.
XI:
Lokalirriterende, uorganisk produkt med risiko for alvorlig øjenskade
Yderligere farepotentiale for mennesker og miljø:
R-sætninger: R37:
Ætser åndedrætsorganer
R38:
Ætser huden
R41:
Fare for alvorlige øjenskader
Advarsel:
Calciumhydroxid reagerer med vand og danner en basisk væske. Produktet kan ved længere
tids kontakt med huden og dennes fugtighed forårsage alvorlige skader på huden.

3.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
Hovedbestanddel:
CAS nr.
EINECS nr.
Molekularklasse:

4.

Calciumhydroxid
1305-62-0
215-137-3
74,09g/mol

Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Fjern støvkilden eller bring personen i frisk luft. Søg læge.
Hud:
Forurenet tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Skylning
fortsættes indtil læge kan overtage behandlingen.
Øjne:
Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og
øjet spiles godt op. Søg læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus.

Udstedelsesdato: 28.11.2008
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Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand i små slurke. Fremkald ikke
opkastning. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne.
Tilkald straks ambulance.
Information:
Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.

5.

Brandbekæmpelse
Forholdsregler ved brand:
Produktet er ikke brandbart
Slukningsmidler:
Mod omgivende brand: brug pulver, skum eller CO2 slukker.
Særlige farer ved eksponering:
Ikke relevant
Særlige personlige værnemidler:
Ikke relevant

6.

Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:
Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns støvudvikling.
Miljøbeskyttelse:
Må ikke kommes i kloakken. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til
omgivelserne.
Metoder til oprydning:
Opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Hold materialet tørt og foretag opsamling med
støvsuger eller skovl.
Videre håndtering af spild: se punkt 13.

7.

Håndtering og opbevaring
Opbevaring:
Opbevares tørt. Minimer kontakt med luft eller fugtighed og undgå kontakt med syrer, større
mængder papir, halm eller nitroforbindelser. Ved løs opbevaring skal dette ske i en dertil egnet
silo. Calciumhydroxid eller opløsninger heraf må ikke opbevares i galvaniseret emballage eller
spunse af letmetal, da dette medfører udvikling af hydrogen med farlig trykstigning til følge.
Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler, o.l.
Særlige anvendelser:
Se anvendelse - punkt 1

8.
8

Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:
Undgå støvdannelse og spredning. Sørg for effektiv ventilation. Undgå indånding af støv og
kontakt med hud og øjne. Skift straks forurenet tøj. Vask straks, hvis huden bliver forurenet.
Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske. Kontaktlinser bør ikke bæres under arbejdet.
Grænseværdi:
5 mg/m3 (Calciumhydroxid)
Personlige værnemidler:
Ved risiko for kontakt med produktet.
Indånding:
Ved støvende arbejde: Anvend godkendt maske med partikelfilter P3. Filtrene har begrænset
brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
Hud:
Anvend hel beskyttelsesdragt ved støvende arbejde.
Beskyttelseshandsker: f.eks. neopren eller nitrilgummi. Gennembrudstid: ca. 3 timer.
Øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Udstedelsesdato: 28.11.2008
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-

9. Fysisk-kemiske egenskaber:
Udseende:
Lugt:
pH:
Kogepunkt (°C):
Smeltepunkt (°C):
Flammepunkt (°C):
Relative vægtfylde:
Vandopløselighed v/0°C:
Vandopløselighed v/20°C:
Vandopløselighed v/100°C:
Andre oplysninger:

10.

Hvidt eller beige pulver
Lettere jordagtig lugt
12,40 som Ca(OH)2 i mættet blanding v/25°C
580
2,24 g/cm3 v. 20°C
1850 mg/l
1650 mg/l
710 mg/l
-

Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Almindeligvis stabilt. Ikke brandbart. Calciumhydroxid omdannes let til calciumcarbonat ved
kontakt med luftens kuldioxid.
Forhold, der skal undgås:
Fugtige forhold
Materialer, der skal undgås:
Reagerer heftigt med stærke syrer. I forbindelse med visse metaller (f.eks. aluminium, ting og
zink) udvikles hydrogen, som sammen med luft kan danne eksplosive blandinger.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Dekomponerer ved 580°C til calciumoxid og vanddampe

11.

Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Optagelsesvej:
Lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:
Indånding:
Støv virker irriterende i de øverste luftveje
Hud:
Virker irriterende, specielt under fugtige forhold.
Øjne:
Virker alvorligt irriterende med rødme og smerter. Risiko for varige synsskader og misfarvning
af hornhinden.
Indtagelse:
Irritation i mund, hals og mave med mavekrampe, opkastning (evt. blodigt), diarré og lavt
blodtryk.

Langtidsvirkninger:
Indånding:
Hyppig indånding af støv gennem lang tid kan medføre lungesygdomme.
Hud:
Kan ved længere kontakt med huden give alvorlige skader på huden.
Øjne:
Kan ved længere kontakt give alvorlige øjenskader

12.

Miljøoplysninger
Økotoksicitet:
Calciumhydroxid har en ringe giftighed overfor vandlevende organismer. LC50 (96h, fisk) =160
mg/l.
Mobilitet:
Moderat opløseligt i vand.
Persistens og nedbrydelighed:
Calciumhydroxid omdannes let til calciumcarbonat ved kontakt med luftens kuldioxid. I vand

Udstedelsesdato: 28.11.2008
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dissocieres det oplæste kalciumhydroxid til calcium- og hydroxidioner
Bioakkumuleringspotentiale:
Calciumhydroxid forventes ikke at bioakkumulere.
Andre negative virkninger:
Calciumhydroxid hæver pH-værdien i vandmiljøet. Mere end 1000 mg/l vil være skadeligt for
vandlevende organismer. pH>12 vil hurtigt mindskes pga. fortynding og CO2-opløsning i vand.

13.

Bortskaffelse
Affald:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og
afhentningsordning.
Kemikalieaffaldsgruppe:
Affaldsfraktion:
EAK-kode:
X
05.99
10 08 15*
* EAK-koden er angivet for affald fra termisk baserede ikke jernmetalværker. Hvis brugt i
jernmetalværker skal specifik EAK-kode angives.

14.

Transportbestemmelser:
Klassificering:

15.

Ikke klassificeret som farligt gods
Faresymbol:

Oplysninger om regulering
EU kendingsbogstav:
Xi - Lokalirriterende
Anvendelsesbegrænsning:
Krav om særlig uddannelse:
Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i
arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne
brugsanvisning.

16.

LOKALIRRITERENDE

Andre oplysninger
Risikosætninger:
R37:
Ætser åndedrætsorganer
R38:
Ætser huden
R41:
Fare for alvorlige øjenskader
Sikkerhedssætninger:
S2:
Opbevares utilgængeligt for børn
S25:
Undgå at få stoffet i øjnene
S26:
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37:
Brug egnede beskyttelseshandsker
S39:
Brug briller/ansigtsskærm.
Yderligere information:
Dette sikkerhedsdatablad supplerer men erstatter ikke de tekniske forskrifter for omgang med
produktet. Informationen i dette sikkerhedsdatablad baserer sig på den nuværende viden om
produktet og er udarbejder på baggrund heraf. Sikkerhedsdatabladet løser ikke brugeren fra at
efterkomme sædvanlige regler og forskrifter for arbejdet , da det alene skal tilsikre, at samtlige
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet bliver efterlevet.
Dette datablad er udarbejdet på baggrund af Produkt-Sicherheitsdatenblatt af 30.10.2007 fra
Fels Anwendungstechnik. Udstedelsesdato: 24.11.2008

Udstedelsesdato: 28.11.2008
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Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Divosan Plus VT53

Revision: 2013-06-14

Udgave: 07

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Divosan Plus VT53
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Stoffets/præparatets anvendelse:
Kun til industriel brug.
AISE-P801 - Rengøringsmiddel til fødevareindustrien, Cleaning in place (CIP)
AISE-P802 - Rengøringsmiddel til fødevareindustrien, semilukket rengøringsproces
AISE-P810 - Desinfektionsmidler, semiautomatisk proces
Desinfektionsmiddel til lukkede processer (AISE_CS_I02 & AISE_CS_I04)
Behandling af procesvand (AISE_CS_I01 & AISE_CS_I06)
Iblødlægningsbad. Manual proces (AISE_CS_I01 & AISE_CS_I10)
Sprayanvendelse (AISE_CS_I01 & AISE_CS_I03)
Frarådede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarådes
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Diversey
Kontaktoplysninger
Teglbuen 10, 2990 Nivå, Tel: 70 10 41 14
E-mail: Teknisk-Hotline.DKN-001.dk@sealedair.com
1.4. Nødtelefon
Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af
indtagelse eller forgiftning

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet er klassificeret og mærket i henhold til direktiv 1999/45/EF og tilsvarende national lovgivning.
Farebetegnelse
C - Ætsende
O - Brandnærende
Risikosætninger
R 7 - Kan forårsage brand.
R22 - Farlig ved indtagelse.
R34 - Ætsningsfare.
R37 - Irriterer åndedrætsorganerne.
2.2. Mærkningselementer

C - Ætsende
O - Brandnærende
Indeholder hydrogenperoxid, pereddikesyre, eddikesyre
Risikosætninger
R 7 - Kan forårsage brand.
R22 - Farlig ved indtagelse.
R34 - Ætsningsfare.
R37 - Irriterer åndedrætsorganerne.
Sikkerhedssætninger
S14l - Opbevares adskilt fra urenheder, dekomponeringskatalysatorer, alkalier, reducerende stoffer og brandbare materialer.
S23c - Undgå indånding af dampe.
S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S28a - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.
S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Divosan Plus VT53
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Divosan Plus VT53
S 3/7 - Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.
S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

2.3. Andre farer
Ingen andre kendte farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Indholdsstof(fer)

EF nummer

CAS-nr

eddikesyre

200-580-7

64-19-7

REACH
registreringsnummer
01-2119475328-30

hydrogenperoxid

231-765-0

7722-84-1

01-2119485845-22

pereddikesyre

201-186-8

79-21-0

Ingen tilgængelige data

Klassificering
R10
C;R35
R5
O;R8
Xn;R20/22
C;R35
O;R7
R10
Xn;R20/21/22
C;R35
N;R50

Klassificering
(EC) 1272/2008
Skin Corr. 1A (H314)
Flam. Liq. 3 (H226)
Ox. Liq. 1 (H271)
Skin Corr. 1A (H314)
Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT SE 3 (H335)
Org. Perox. D (H242)
Flam. Liq. 3 (H226)
Skin Corr. 1A (H314)
STOT SE 3 (H335)
Aquatic Acute 1 (H400)
Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)

Noter

Vægt
procent
10-20
10-20

3-10

* Polymer
Den fulde ordlyd til de nævnte R-sætninger, H-sætninger og EUH-sætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16.
Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1.
[1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for
klassificerings- og mærkningsformål. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som krævet.
[2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV.
[3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V.
[4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Forgiftningssymptomer kan fremkomme efter mange timer. Det anbefales derfor at være under
Generel information:
observation af læge i mindst 48 timer efter hændelsen. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg
lægehjælp.
Fjern personen fra den forurenede luft. Søg omgående læge.
Indånding
Skyl med rigeligt vand. Forurenet tøj tages straks af. Søg lægehjælp.
Hudkontakt:
Skyl omgående med rigeligt vand. Søg omgående læge.
Øjenkontakt:
Fjern produktet fra munden. Drik straks 1-2 glas vand eller mælk. Søg omgående læge.
Indtagelse:
Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt 8.2.
Selvbeskyttelse af førstehjælper:
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Stærkt irriterende. Kan give irritation i åndedrætsorganerne.
Indånding:
Ætsningsfare. Kraftigt oxidationsmiddel.
Hudkontakt:
Forårsager alvorlig eller blivende skade.
Øjenkontakt:
Sundhedsskadelig. Ætsningsfare. Indtagelse vil medføre alvorlig ætsning af mund og svælg og
Indtagelse:
risiko for perforering af spiserør og mavesæk.
Ingen kendte effekter.
Sensibilisering:
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt
11.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkohol-resistent skum.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen kendte særlig farer.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i
forbindelse med brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
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Sørg for god ventilation. Undgå indånding af støv og dampe. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir. Opløses i rigeligt vand.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamles med sand eller lignende ikke reaktivt materiale. Brug ikke tekstil, savsmuld, papir eller andre brandbare materialer (fare for spontan
forbrænding). Sørg for god ventilation.
6.4. Henvisning til andre punkter
Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Råd om sikker håndtering:
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke blandes med andre produkter med
mindre dette anbefales af Diversey. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. For anbefalinger om generel hygiejne se underpunkt 8.2. For
foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2. For materialer der skal undgås, se underpunkt 10.5.
Forebyggelse af brand og eksplosion:
Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lagerrum/-faciliteter:
I henhold til lokale og nationale regulativer.
Kombineret opbevaring i lagerrum/-faciliteter:
I henhold til lokale og nationale regulativer. Må ikke opbevares sammen med klorholdige blegemidler eller sulfitter.
Almindelige opbevaringsforhold
Opbevar i original beholder. Hold beholderen tæt lukket. For forhold der skal undgås, se underpunkt 10.4.
7.3. Særlige anvendelser
Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes:
Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Langtidsværdi(er)
10 ppm
25 mg/m3
1 ppm
1.4 mg/m3

hydrogenperoxid

Korttidsværdi(er)

Loftværdi(er)

Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige:
Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige:
Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige:

DNEL/DMEL og PNEC værdier
Human eksponering

DNEL oral eksponering - Forbruger (mg/kg kropsvægt)
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

DNEL dermal eksponering - Arbejdstager
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre
DNEL dermal eksponering - Forbruger
Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Kortvarig - Lokale
virkninger
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed

Kortvarig Langvarig - Lokale
Systemiske virkninger
virkninger
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

Langvarig Systemiske virkninger
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed

Kortvarig Langvarig - Lokale
Systemiske virkninger
virkninger
(mg/kg kropsvægt)
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

Langvarig Systemiske virkninger
(mg/kg kropsvægt)
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed

Kortvarig - Lokale
virkninger

Kortvarig - Lokale
virkninger

Kortvarig Langvarig - Lokale
Langvarig Systemiske virkninger
virkninger
Systemiske virkninger
(mg/kg kropsvægt)
(mg/kg kropsvægt)
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
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hydrogenperoxid
pereddikesyre

Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

DNEL inhalationseksponering - Arbejdstager (mg/m 3)
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre
DNEL eksponering ved indånding - Forbruger (mg/m3)
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

SIKKERHEDSDATABLAD

Kortvarig - Lokale
virkninger
25
3
Ingen data til rådighed

Kortvarig Langvarig - Lokale
Systemiske virkninger
virkninger
Ingen data til rådighed
25
Ingen data til rådighed
1.4
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

Langvarig Systemiske virkninger
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed

Kortvarig - Lokale
virkninger
25
1.93
Ingen data til rådighed

Kortvarig Langvarig - Lokale
Systemiske virkninger
virkninger
Ingen data til rådighed
25
Ingen data til rådighed
0.21
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

Langvarig Systemiske virkninger
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed
Ingen data til rådighed

Miljømæssig eksponering

Miljømæssig eksponering - PNEC
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre
Miljømæssig eksponering - PNEC, fortsat
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Overfladevand, fersk
(mg/l)

Overfladevand, hav
(mg/l)

Periodevis (mg/l)

Spildevandsrens-

ningsanlæg (mg/l)
3.058
0.3058
30.58
85
0.0126
0.0126
0.0138
4.66
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed

Sediment, ferskvand Sediment, havvand
Jord (mg/kg)
Luft (mg/m3)
(mg/kg)
(mg/kg)
11.36
1.136
0.478
Ingen data tilgængelige
0.047
0.047
0.0023
Ingen data tilgængelige
Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data tilgængelige

8.2 Eksponeringskontrol
Generelle forholdsregler vedrørende sikkerhed og sundhed
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings- og
nydelsesmidler samt foderstoffer. Tilsmudset tøj tages straks af. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Undgå indånding af
gasser, dampe eller aerosoler. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2
Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig.
Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.
Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :
Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:
Egnede organisatoriske
foranstaltninger:
Personlige værnemidler
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Beskyttelse af hænder:

Hvis produktet fortyndes ved brug af specifikke doseringssystemer uden risiko for sprøjt eller direkt
hudkontakt, er beskyttelsesudstyr beskrevet i dette punkt ikke påkrævet.
Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere.

Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166).
Kemikalieresistente handsker (EN 374).
Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og
gennembrudstid.
Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur.
Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt:
Materialetype: butylgummi
Gennemtrængningstid: >= 480 min
Materialetykkelse: >= 0.7 mm
Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt:
Materialetype: nitrilgummi
Gennemtrængningstid: >= 30 min
Materialetykkelse: >= 0.4 mm

Beskyttelse af kroppen:
Åndedrætsværn:
Foranstaltninger til begrænsning af
eksponering af miljøet:

Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.
Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske.
Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler
undgås.
Undgå at produktet kommer ufortyndet eller uden neutralisering i afløbssystem eller kloak.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt :
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Anbefalet højeste koncentration (%): 5

Sørg for at punktudsugning er tilstede med en effektiv eksponeringsreduktion på mindst 90% eller
anvend åndedrætsværn. Produktet er beregnet til at blive anvendt i lukkede systemer.
Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:
Egnede organisatoriske
foranstaltninger:
Personlige værnemidler .
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Beskyttelse af hænder:
Beskyttelse af kroppen:
Åndedrætsværn:

Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Hvis produktet anvendes som anbefalet i et lukket system, er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Foranstaltninger til begrænsning af
eksponering af miljøet:

Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet
Tilstandsform: Væske
Farve: Klar Farveløs
Lugt: Produktspecifik
Lugttærskel: Ikke anvendeligt
pH: < 2 (koncentreret)
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): Ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): Ikke bestemt
Stofdata, kogepunkt

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Værdi
(°C)
103

Metoden er ikke oplyst

hydrogenperoxid

150.2

Metoden er ikke oplyst

pereddikesyre

Ingen data til rådighed

Flammepunkt (°C): Ikke anvendeligt.
Selvstændig forbrænding: Ikke bestemt
Fordampningshastighed: Ikke bestemt
Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke bestemt
Øvre/nedre antændelsesgrænse (%): Ikke bestemt
Stofdata, antændelses- eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Dampmassefylde: Ikke bestemt
Relativ massefylde: 1.09 g/cm³ (20°C)
Opløselighed i / blandbar med Vand Fuldstændigt blandbar
Stofdata, opløselighed i vand

Metode

Atmosfærisk tryk
(hPa)

Metode / bemærkning

Nedre grænse
(% vol)
4

Øvre grænse
(% vol)
17

Metode / bemærkning

Damptryk: Ikke bestemt
Stofdata, damptryk

Metode / bemærkning

Indholdsstof(fer)

Værdi
Metode
(Pa)
1500
Metoden er ikke oplyst
214
Metoden er ikke oplyst
Ingen data til rådighed

Temperatur
(°C)
20
20

Metode / bemærkning

Metode

eddikesyre

Værdi
(g/l)
Opløselig

Temperatur
(°C)

hydrogenperoxid

1000

Metoden er ikke oplyst

20
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pereddikesyre

Ingen data til rådighed

Stofdata, fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3

Metode / bemærkning

Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt
Viskositet: Ikke bestemt
Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv.
Oxiderende egenskaber: Kan forårsage brand.
9.2. Andre oplysninger
Overfladespænding (N/m): Ikke bestemt
Korrosion af metaller
(i henhold til IMDG/ADR forskrifterne): Ikke bestemt
Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgængelige:

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.
10.4. Forhold, der skal undgås
Opbevares væk fra varme og direkte sollys. Opbevares køligt.
10.5. Materialer, der skal undgås
Opbevares adskilt fra urenheder, dekomponeringskatalysatorer, alkalier, reducerende stoffer og brandnærende materialer. Opbevares adskilt
fra klorholdige blegemidler eller sulfitter.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Oxygen (ilt).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Blandinger
Ingen tilgængelige testdata på blandingen
Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige.
Akut toksicitet

Akut oral toksicitet

Akut dermal toksicitet

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Effektparameter
LD50

Værdi
(mg/kg)
3310

Rotte

Metoden er ikke oplyst

hydrogenperoxid

LD50

> 693.7

Rotte

Metoden er ikke oplyst

pereddikesyre

LD50

315

Rotte

Metoden er ikke oplyst

Indholdsstof(fer)

Værdi
(mg/kg)
1060

Arter

Metode

eddikesyre

Effektparameter
LD50

Kanin

Metoden er ikke oplyst

hydrogenperoxid

LD50

> 2000

Kanin

Metoden er ikke oplyst

Arter

Metode

pereddikesyre

Akut toksicitet ved indånding

Arter

Metode

Eksponeringstid (t)

Eksponeringstid (t)

Ingen data til
rådighed

Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Effektparameter
LC50
LC50
LC50

Værdi
(mg/l)
40
> 170
0.59

Rotte
Rotte
Rotte

Eksponeringstid (t)
Metoden er ikke oplyst
4
Metoden er ikke oplyst
4
OECD 403 (EU B.2)
1

Lokalirritation og ætsning
Hudirritation og ætsning

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Resultat
Ætsende

Arter
Kanin

Metode
OECD 404 (EU B.4)

Eksponeringstid
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Øjenirritation og ætsning

Luftvejsirritation og ætsning

hydrogenperoxid

Ætsende

Kanin

Metoden er ikke oplyst

pereddikesyre

Ætsende

Kanin

OECD 404 (EU B.4)

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Resultat
Alvorlig skade

Arter
Kanin

Metode
OECD 405 (EU B.5)

hydrogenperoxid

Ætsende

Kanin

Metoden er ikke oplyst

pereddikesyre

Ætsende

Kanin

Metoden er ikke oplyst

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Resultat
Ingen data til
rådighed
Irriterer
åndedrætsorganer
Irriterer
åndedrætsorganer

Arter

Metode

hydrogenperoxid
pereddikesyre

Eksponeringstid

Eksponeringstid

Metoden er ikke oplyst
Rotte

Metoden er ikke oplyst

Arter

Metode
Eksponeringstid (t)
Metoden er ikke oplyst

Sensibilisering

Sensibilisering ved hudkontakt

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Resultat
Ikke
sensibiliserende
Ikke
sensibiliserende
Ikke
sensibiliserende

hydrogenperoxid
pereddikesyre

Sensibilisering ved indånding

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Resultat
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed

hydrogenperoxid
pereddikesyre

Marsvin

Metoden er ikke oplyst

Marsvin

Metoden er ikke oplyst

Arter

Metode

Eksponeringstid

Toksicitet ved gentagen dosering
Subakut eller subkronisk oral toksicitet
Indholdsstof(fer)

Effektparameter

hydrogenperoxid

NOAEL

Værdi
mg/kg
kropsvægt/
dag
Ingen data til
rådighed
100

pereddikesyre

NOAEL

1800

Rotte

Effektparameter

Værdi
mg/kg
kropsvægt/
dag
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed

Arter

Metode

Eksponeringstid
(dage)

Specifikke virkninger og
påvirkede organer

Effektparameter

Værdi
mg/kg
kropsvægt/
dag
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed

Arter

Metode

Eksponeringstid
(dage)

Specifikke virkninger og
påvirkede organer

Mus

Metoden er
ikke oplyst

28

eddikesyre

Subkronisk dermal toksicitet
Indholdsstof(fer)

eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Subkronisk inhalationstoksicitet
Indholdsstof(fer)

eddikesyre
hydrogenperoxid

NOAEL

pereddikesyre

Kronisk toksicitet
Indholdsstof(fer)

Eksponeringsvej

Effektparameter

Værdi
mg/kg
kropsvægt/
dag

Arter

Metode

Arter

Metode

Eksponeringstid
(dage)

Mus

Metoden er
ikke oplyst
Metoden er
ikke oplyst

90

Eksponeringstid
(dage)

Specifikke virkninger og
påvirkede organer

14

Specifikke virkninger og
påvirkede organer

Bemærkning
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eddikesyre

Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed

hydrogenperoxid
pereddikesyre

CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
Data på blanding:
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Stofdata, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige
Carcinogenicitet

Mutagenicitet

Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Indholdsstof(fer)

Resultat (in-vitro)

Metode
Resultat (in-vivo)
(in-vitro)
Ingen bevis for mutagenicitet, negative OECD 471 (EU Ingen data til rådighed
testresultater
B.12/13)
Mutagenic
OECD 471 (EU Ingen bevis for genotoksicitet, negative
B.12/13)
testresultater
Ingen bevis for mutagenicitet, negative OECD 471 (EU Ingen bevis for mutagenicitet, negative
testresultater
B.12/13)
testresultater

eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Reproduktionstoksicitet
Indholdsstof(fer)

Effektparameter

Specifik virkning

eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Virkninger
Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater
Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater
Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater

NOAEL

Værdi
mg/kg
kropsvægt/
dag
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
200

Arter

Metode

Eksponeringstid

Metode
(in-vivo)
Metoden er
ikke oplyst
Metoden er
ikke oplyst

Bemærkninger og andre
rapporterede virkninger
Ingen bevis for
reproduktionstoksicitet
Ingen bevis for
reproduktionstoksicitet

Rotte

Ikke kendt

Potentielle skadelige helbredspåvirkninger og symptomer
Eventuelle påvirkninger og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Blandinger
Ingen tilgængelige testdata på blandingen.
Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige
Akvatisk korttidstoksicitet
Akvatisk korttidstoksicitet - fisk

Indholdsstof(fer)
eddikesyre

Effektparameter
LC50

Værdi
(mg/l)
75

hydrogenperoxid

LC50

16.4

pereddikesyre

LC50

13

eddikesyre

Effektparameter
EC50

Værdi
(mg/l)
95

hydrogenperoxid
pereddikesyre

EC50
EC50

2.4
3.3

eddikesyre

Effektparameter
EC50

Værdi
(mg/l)
300.82

hydrogenperoxid

EC50

2.5

Akvatisk korttidstoksicitet -krebsdyr
Indholdsstof(fer)

Akvatisk korttidstoksicitet - alger
Indholdsstof(fer)

pereddikesyre

Arter

Metode

Eksponeringstid (t)
Metoden er ikke oplyst
96

Lepomis
macrochirus
Pimephales
promelas
Fisk

Metoden er ikke oplyst

96

OECD 203, semistatisk

96

Arter

Metode

Eksponeringstid (t)
Metoden er ikke oplyst
24

Daphnia
magna Straus
Daphnia pulex Metoden er ikke oplyst
Daphnia
OECD 202
magna Straus

Arter
Ikke
specificeret
Chlorella
vulgaris

48
48

Metode

Eksponeringstid (t)
Metoden er ikke oplyst
72
OECD 201

72

Ingen data til
rådighed
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Akvatisk korttidstoksicitet - marine arter
Indholdsstof(fer)

Effektparameter

Værdi
(mg/l)

eddikesyre

Arter

Metode

Eksponeringstid
(dage)

Inoculum

Metode

Eksponeringstid
0.5 time(r)

Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed
Ingen data til
rådighed

hydrogenperoxid
pereddikesyre

Konsekvenser for spildevandsrensningsanlæg - toksicitet overfor bakterier
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid

Effektparameter
EC10
EC50

Værdi
(mg/l)
1000
466

pereddikesyre

Pseudomonas Metoden er ikke oplyst
Aktiveret slam Metoden er ikke oplyst

Ingen data til
rådighed

Akvatisk langtidstoksicitet

Akvatisk langtidstoksicitet - fisk
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid

Effektparameter
NOEC

pereddikesyre

Akvatisk langtidstoksicitet - krebsdyr
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid

Værdi
(mg/l)
Ingen data til
rådighed
4.3

Arter

Metode

Eksponeringstid

Pimephales
promelas

Metoden er
ikke oplyst

96 time(r)

Arter

Metode

Eksponeringstid

Daphnia pulex

Metoden er
ikke oplyst

48 time(r)

Observerede virkninger

Ingen data til
rådighed

Effektparameter
NOEC

pereddikesyre

Værdi
(mg/l)
Ingen data til
rådighed
1

Observerede virkninger

Ingen data til
rådighed

Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Terrestrisk toksicitet

Terrestrisk toksicitet - regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig:
Terrestrisk toksicitet - planter, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Terrestrisk toksicitet - fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Terrestrisk toksicitet - nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Terrestrisk toksicitet - jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige:

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Abiotisk nedbrydning

Abiotisk nedbrydning - fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Indholdsstof(fer)
Halveringstid
Metode
hydrogenperoxid
24 time(r)
Metoden er ikke oplyst OH radikal

Vurdering

Bemærkning

Abiotisk nedbrydning - hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Abiotisk nedbrydning - andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Bionedbrydning

Let biologisk nedbrydelig - aerobe forhold
Indholdsstof(fer)
eddikesyre
hydrogenperoxid

Inoculum

Analytisk metode

DT50
95 % på 5 dag(e)

Aktiveret slam,
aerob

Specifik analyse
(primær
nedbrydning)

> 50 % på < 1
dag(e)

pereddikesyre

Metode
OECD 301D

Vurdering
Let bionedbrydeligt

Metoden er ikke Let bionedbrydeligt
oplyst
Metoden er ikke Let bionedbrydeligt
oplyst

Let biologisk nedbrydelighed - anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige:
Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
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Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log Kow)
Indholdsstof(fer)
Værdi
eddikesyre
-0.17
hydrogenperoxid

-1.57

pereddikesyre

Ingen data til
rådighed

Biokoncentrationsfaktor (BCF),
Indholdsstof(fer)
Værdi
eddikesyre
Ingen data til
rådighed
hydrogenperoxid
Ingen data til
rådighed
pereddikesyre
Ingen data til
rådighed

Metode
Vurdering
Metoden er ikke oplyst Ingen bioakkumulering forventet

Bemærkning

Ingen bioakkumulering forventet
Ikke relevant, bioakkumuleres ikke

Arter

Metode

Vurdering

Bemærkning

12.4. Mobilitet i jord

Adsorption/desorption til jord eller sediment
Indholdsstof(fer)

Adsorptionskoefficient
Log Koc
Ingen data til
rådighed
2

eddikesyre
hydrogenperoxid
pereddikesyre

Desorption
koefficient
Log Koc(des)

Metode

Jord/sedimenttype

Ingen data til
rådighed

Vurdering
Mulighed for mobilitet i jord,
opløselig i vand
Mobil i jord
Mobil i vandig miljø

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt 3.
12.6. Andre negative virkninger
Ingen andre skadelige virkninger er kendt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
Restaffald/restprodukter:
Det Europæiske Affaldskatalog:

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.
16 09 03* - Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid.

Tom emballage
Anbefaling:
Egnede rengøringsmidler:

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.
Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA
14.1. UN-nummer: 3149
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse:
Hydrogenperoxid og pereddikesyre, blanding, stabiliseret
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture, stabilized
14.3. Transportfareklasse(r):
Klasse: 5.1
Fareseddel: 5.1+8
14.4. Emballagegruppe: II
14.5. Miljøfarer:
Miljøfarligt Nej
Marin forureningsfaktor (Marine pollutant): No
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen kendte.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Produktet transporteres ikke i bulk-containere.
Anden relevant information:
ADR
Klassifikationskode: OC1
Tunnelrestriktions-kode: E
Farenummer: 58
IMO/IMDG
EmS: F-H, S-Q
Produktet er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med kravene i ADR og bestemmelserne i IMDG-koden.
Transportbestemmelserne omfatter særlige forholdsregler for visse klasser af farligt gods pakket i begrænsede mængder.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt.
Pr.nr: 1533758
Nationale foreskrifter:
Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med
senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer). Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges således, at der er mindst mulig
påvirkning af stoffer og materialer med grænseværdi (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og
materialer). Gravides og ammendes arbejde med produktet skal risikovurderes af arbejdsgiveren (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af
17. juni 2004 om arbejdets udførelse).
Oplysninger om anvendelsesbegrænsninger:
Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde).
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen

PUNKT 16: Andre oplysninger
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for
specifikke produktegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt
MSDS kode: MSDS3810

Udgave: 07

Revision: 2013-06-14

Årsag til opdatering:
SDS afsnit opdateret, 1
Fuldstændig ordlyd af R,H og EUH-sætninger nævnt under punkt 3
• R35 - Alvorlig ætsningsfare.
• R10 - Brandfarlig.
• R 8 - Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
• R 5 - Eksplosionsfarlig ved opvarmning.
• R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.
• R 7 - Kan forårsage brand.
• R22 - Farlig ved indtagelse.
• R34 - Ætsningsfare.
• R37 - Irriterer åndedrætsorganerne.
• R20/22 - Farlig ved indånding og ved indtagelse.
• R20/21/22 - Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
• H226 - Brandfarlig væske og damp.
• H242 - Brandfare ved opvarmning.
• H271 - Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
• H302 - Farlig ved indtagelse.
• H312 - Farlig ved hudkontakt.
• H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
• H332 - Farlig ved indånding.
• H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
• H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

Forkortelser og akronymer:

• AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
• DNEL - afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)
• EUH - CLP Specifik faresætning
• PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk
• PNEC - Beregnet nuleffektkoncentration
• REACH- number - REACH registreringsnummer uden leverandørspecifikke del
• vPvB - meget persistent og meget bioakkumulerende

Slut på sikkerhedsdatablad
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SIKKERHEDSDATABLAD
Hydrogenperoxid 35 %
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato

10.12.2012

1.1. Produktidentifikator
Kemikaliets navn
Artikel nr.

Hydrogenperoxid 35 %
60155, 60156, 60180, 60191, 60192

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarådes
Produktgruppe

Oxiderende desinfektionsmiddel.
Blegemiddel.
Anvendelse af stoffet eller
Desinfektionsmiddel.
præparatet
Flydende blegemiddel med ilt.
Relevante identificerede anvendelser SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske
produkter* på industri-anlæg
SU4 Fremstilling af fødevarer
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse,
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
PC8 Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til
skadedyrsbekæmpelse)
PC34 Produkter til farvning, efterbehandling og imprægnering af tekstiler,
herunder blegemidler og andre proceshjælpemidler
PROC2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering
ERC6B Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler
ERC8B Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer
Anvendelser der frarådes
Ingen specifikke frarådede anvendelser er identificeret.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefax
E-mail
Web-adresse

Novadan ApS
Platinvej 21
DK-6000
Kolding
Danmark
+ 45 76 34 84 00
+ 45 75 50 43 70
sds@novadan.dk
http://www.novadan.dk

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon

Giftlinjen. Besvares på dansk og engelsk hele døgnet.:+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Stoffets/blandingens farlige
egenskaber

Xn; R22, R37/38, R41
For yderligere information, se punkt 11.
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2.2. Mærkningselementer
Faresymbol

R-sætninger

S-sætninger

Sammensætning på etiketten
EØF-direktiv

R22 Farlig ved indtagelse.
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
S3/7 Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling
nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Hydrogenperoxid: 35 %
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts
2004 om vaske- og rengøringsmidler.
Præparatdirektivet 1999/45/EF.
Stofdirektivet 67/548/EØF.

2.3. Andre farer
Sundhedsmæssige virkninger

Miljøeffekt

Kan give varig skade på øjnene, specielt hvis produktet ved kontakt ikke
STRAKS skylles væk.
Dampene kan irritere luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende
vejrtrækning og åndenød.
Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.
Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Komponentnavn
Hydrogenperoxidopløsning ...%

Komponentkommentarer

Identifikation
CAS-nr.: 7722-84-1
EF-nr.: 231-765-0
Indeksnr.: 008-003-00-9
Registreringsnummer: 012119485845-22
Synonymer: Hydrogenperoxid

Klassificering
R5
O; R8
C; R35
Xn; R20/22
Ox. Liq. 1; H271
Acute tox. 4; H332
Acute tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
>30%: Desinfektionsmiddel , iltbaserede blegemidler .
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

Indhold
30 - 60 %

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område.
Frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.
Vask og skyl straks forurenet hud med vand. Fjern straks tilsmudset tøj og
skyl huden med vand. Søg læge ved fortsatte gener.
Vigtigt! Skyl straks med vand i mindst 15 min. Kan give varige skader, hvis
øjet ikke skylles øjeblikkeligt. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes.
Transporteres straks til skadestue eller øjenlæge. Fortsæt skylningen under
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Indtagelse

Anbefalet personlige værnemidler til
personer som giver førstehjælp

transport til skadestue.
Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Tilkald ambulance.
Medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning
indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.
Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs.
Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt
8.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger
Forsinkede symptomer og virkninger

Beskrevet i punkt 2.2 og 2.3.
Ingen kendte langtidseffekter.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Anden information

Ved bevidstløshed, indtagelse eller øjenkontakt: Tilkald straks læge/ambulance.
Vis dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand- og eksplosionsfare

Farlige forbrændingsprodukter

Selvom stoffet ikke er brandfarligt, har det oxiderende egenskaber og kan
forøge forbrændingen af andre materialer. Ved stærk opvarmning dannes
overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af lukket emballage.
Ved brand/stærk opvarmning dannes: Ilt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Personlige værnemidler
Brandslukningsprocedurer

Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt
8.
Der henvises til firmaets brandprocedure. Informer de ansvarlige myndigheder
ved risiko for vandforurening. Undgå indånding af røggasser. Beholdere i
nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer
Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer

Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt
8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Ved større udslip til
afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprensning

Opsamles med absorberende, ikke-brændbart materiale i passende beholder.
Vask forurenet område med store mængder vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger

Se punkt 8 og punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering

Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Oxiderende materiale. Holdes
adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale. Undgå kraftig varme.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret
sted.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
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foderstoffer.
Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale.
Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
Holdbarhed: 36 måneder.

Forhold der skal undgås
Lagerstabilitet

7.3. Særlige anvendelser
Specifik(ke) anvendelse(r)

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Administration

Komponentnavn
Hydrogenperoxidopløsning ...%

Identifikation
CAS-nr.: 7722-84-1
EF-nr.: 231-765-0
Indeksnr.: 008-003-00-9
Registreringsnummer: 012119485845-22
Synonymer: Hydrogenperoxid

Værdi
8 t.: 1 ppm
8 t.: 1,4 mg/m3

Norm år
2011

DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent
DNEL

Hydrogenperoxidopløsning ...%
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Kort sigt
(akut)
Type effekt: Lokal effekt
Værdi: 3 mg/m³
Bemærkninger: ECHA
Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt
(gentages)
Type effekt: Lokal effekt
Værdi: 1,4 mg/m³
Bemærkninger: ECHA
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Lang sigt
(gentages)
Type effekt: Lokal effekt
Værdi: 0,21 mg/m³
Bemærkninger: ECHA
Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indånding
Eksponering frekvens: Kort sigt
(akut)
Type effekt: Lokal effekt
Værdi: 1,93 mg/m³
Bemærkninger: ECHA

DNEL

DNEL

DNEL

8.2. Eksponeringskontrol
Anbefalede overvågningsprocedurer
Foranstaltning til kontrol af
eksponering på arbejdspladsen

Ikke kendt.
Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN
standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Ved
arbejdsprocesser, som danner dampe, skal der sørges for god ventilation.
Øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet.

Sikkerhedsskilte
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Åndedrætsværn
Åndedrætsværn

Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Type NO-P3.

Beskyttelse af hænder
Beskyttelse af hænder
Gennembrudstid

Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi.
Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer.
Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.
Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed
gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C,
mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens
gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.

Beskyttelse af øjne / ansigt
Øjenværn

Brug øjenbeskyttelse.

Beskyttelse af hud
Hudværn (andet end handsker)

Ved risiko for kontakt skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes. Brug
gummistøvler.

Farer ved opvarmning
Farer ved opvarmning

Se punkt 5.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol
Foranstaltninger til begrænsning af
eksponering af miljøet

Se punkt 6.

Anden information
Anden information

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET!

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform
Farve
Lugt
pH (som det leveres)
pH (vandig opløsning)
Kommentarer, pH (vandig
opløsning)
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Opløselighedsbeskrivelse

Væske.
Farveløst.
Karakteristisk. Stikkende lugt.
Værdi: ~ 2,0
Værdi: ~ 6,0
1%
Værdi: 108 °C
Fuldstændigt opløseligt i vand.

9.2. Andre oplysninger
Vægtfylde

Værdi: ~ 1,15 kg/l

Andre fysiske og kemiske egenskaber
Kommentarer

Ingen data registreret.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Produktet er et kraftigt oxidationsmiddel, der er stabilt under normale
omstændigheder. Ved varmepåvirkning er der dekomponeringsrisiko. Ved
kontakt med uforligelige stoffer er der risiko for exotherm dekomponering
(selvforstærkende).

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Se punkt 10.1.
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10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner

Nedbrydningsprodukter er vand og ilt, der i lukkede beholdere og rør kan
give trykstigning og eksplosionsrisiko. Den frigivne ilt kan også virke
brandnærende. Produktet er stabiliseret.
Reagerer kraftigt med stærke syrer/baser/organiske stoffer og visse
metalforbindelser.

10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold som skal undgås

Dekomponerer ved opvarmning.
Kraftigt oxidationsmiddel: Undgå kontakt med reduktionsmidler.
Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer som skal undgås

Brandfarligt/brændbart materiale.
Alkalimetaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand/stærk opvarmning dannes: Ilt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Toksikologisk information
Toksikologiske oplysninger
Andre toksikologiske data

Der er ikke udført toksikologiske tests på produktet.

Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Komponent
LD50 oral

LD50 dermal

LC50 indånding

Komponent
Andre toksikologiske oplysninger om
komponenten

Hydrogenperoxidopløsning ...%
Værdi: 1026 mg/kg
Forsøgsdyrsart: rat
Varighed: single dose
Test henvisning: OECD Guideline 401
Kommentarer: 70% solution. ECHA
Værdi: > 2000 mg/kg
Forsøgsdyrsart: rabbit
Varighed: 24h
Test henvisning: US EPA Toxic Substance Health Effects Test Guidelines
(PB82-232984, 1982)
Kommentarer: 35% solution. ECHA
Værdi: > 170 mg/m³
Forsøgsdyrsart: rat
Varighed: 4h
Test henvisning: US-EPA Vol 50 (§798.1150) Guideline (OECD 403)
Kommentarer: 50% solution. ECHA
Hydrogenperoxidopløsning ...%
Hudætsning/-irritation: Hudætsende. (OECD 404, rabbit, 70% solution). ECHA

Andre oplysninger om sundhedsfare
Generelt

Kontakt med stoffet kan være farligt.

Potentielle akutte virkninger
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt

Indtagelse

Aerosoler irriterer luftvejene og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær.
Virker stærkt irriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger.
Virker stærkt irriterende. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig. Kontakt med
det koncentrerede kemikalie kan meget hurtigt medføre alvorlig skade,
muligvis synstab.
Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.
Virker ætsende. Selv små mængder kan medføre alvorlige skader.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
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12.1. Toksicitet
Økotoksicitet
Akvatisk kommentarer

Ingen tilgængelig information.
Ingen data registreret.

Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Komponent
Akvatisk kommentarer

Ingen data tilgængelig for indholdsstof(fer).
-

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed

Produktet består overvejende af uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk
nedbrydelige. Produktets øvrige bestanddele forventes at være biologisk let
nedbrydelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulationspotentiale

Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at være bioakkumulerbare.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT-vurdering resultater

Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

12.6. Andre negative virkninger
Miljøoplysninger, konklusion

Dette produkt skal ikke klassificeres for miljøvirkninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Foreskriv passende metoder til
bortskaffelse

Produkt klassificeret som farligt
affald
Emballage klassificeret som farligt
affald
EAK-kode nr.
Anden information

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et
indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Endvidere henvises til
Miljøministeriets "Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)".
Ja
Ja
EAK: 0706 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt,
smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger,
der gælder for håndtering af produktet. EAK-koden gælder for rester af
produktet i ren form.

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA

2014
2014
2014
2014

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA

HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING
HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING
HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR
Fare nr.
RID
IMDG

5.1 (8)
58
5.1 (8)
5.1 (8)
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14.4. Emballagegruppe
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA

II
II
II
II

14.5. Miljøfarer
IMDG Marine pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
EmS
Særlige forsigtighedsregler for
brugeren

F-H, S-Q
Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Andre relevante oplysninger.
Andre relevante oplysninger.

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Anden mærkeinformation

Love og regulativer

PR-nummer

Kun til erhvervsmæssig brug.
Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt.
Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige
egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr.
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
1692417

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er
gennemført

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger
Liste over relevante R-sætninger
(punkt 2 og 3).

Liste over relevante H-sætninger
(afsnit 2 og 3).

Anbefalinger vedrørende oplæring

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R22 Farlig ved indtagelse.
R35 Alvorlig ætsningsfare.
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning.
R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H332 Farlig ved indånding.
Der kræves ingen særlig uddannelse, men brugeren skal være bekendt med
dette sikkerhedsdatablad. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets
udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige
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SIKKERHEDSDATABLAD
FORMALDEHYDOPLØSNING 37%
1
1.1

Revisionsdato: 27. oktober 2010
Versionsnummer: 3

1.4

IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Produktnavn:
Formaldehydoplysning 37% stabiliseret med ca. 3% methanol
PR nummer:
2229109
Registreringsnummer:
Anvendelse:
Anvendes til desinfektion.
Firmanavn og adresse:
S. Sørensen – Thisted
Tigervej 11
7700 Thisted
Tlf.: 97 92 26 22
Kontaktperson / E-mail:
Michael Sørensen / michael@s-sorensen.dk
Nødtelefon:
Ring 112

2
2.1

FAREIDENTIFIKATION
Klassificering:

1.2
1.3

2.2

Mærkning:

CLP 1272/2008:
Carcinogenicitet, Kategori 2, H351
Akut toksicitet Kategori 3 Indånding, H331
Akut toksicitet, Kategori 3, Hud, H311
Akut toksicitet, Kategori 3, Oralt, H301
Hudætsning kategori 1B, H314
Hudsensibilisering, Kategori 1, H317
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, Kategori, 1 H370
EF 67/548/EØF:
T; R23/24/25
C; R34
Carc.Cat.3; R40
R43
Produktet giftigt og anses for at være kræftfremkaldende.
CLP 1272/2008

Fare
H301: Giftig ved indtagelse.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H331: Giftig ved indånding.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.
H370: Forårsager organskader.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
P309 + P310: VED eksponering eller ubehag: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe
og vand.
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P301+330+331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.
Fremkald IKKE opkastning.
P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette
kan gøres let. Fortsæt skylning.
EF 67/548/EØF

Giftig
R34: Ætsningsfare.
R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og
læge kontaktes.
S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående
lægebehandling, nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
S(1/2): Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S36/37: Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Opført på Arbejdstilsynets grænseværdiliste og på Arbejdstilsynets
liste over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.

2.3

Andre farer:

3

SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Navn
CAS-nr.
EF-nr.
CLP1272/2008
formaldehyd
50-00-0
200-001-8 Carc. 2 H351
Acute Tox. 3 H331
Acute Tox. 3 H311
Acute Tox. 3 H301
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
methanol
67-56-1
200-659-6 Flam. Liq. 2 H225
Acute Tox. 3 H331
Acute Tox. 3 H311
Acute Tox. 3 H301
STOT SE 1 H370

4
4.1

4.2

EF76/548
T, C, Carc3
R34, R40, R43,
R23/24/25

Vægt %
37 %

T, F
R11, R23/24/25,
R39

<3 %

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Bring straks tilskadekomne til frisk luft. Giv kunstigt åndedræt, hvis
Indånding:
vejrtrækningen er standset. Søg straks læge.
Hudkontakt:
Fjern forurenet tøj og skyl huden med rigelige mængder vand.
Ætsninger kræver lægebehandling.
Øjenkontakt:
Det opspilede øje skylles med rigelige mængder vand (evt.
øjenskylleflaske) i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Søg læge.
Indtagelse:
Tilkald ambulance og oplys om uheldets art. Drik rigeligt med vand og
fremkald IKKE opkastning.
Symptomer:
Akutte symptomer er hoste og åndenød samt hudirritation.
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4.3

Lægehjælp og særlig
behandling:

5
5.1
5.2

BRANDBEKÆMPELSE
Slukningsmidler:
Særlige farer:

5.3

Anvisninger for
brandmandskab:
Yderligere oplysninger:

5.4

6
6.1

6.2
6.3
6.4

7
7.1

7.2

8
8.1
8.2

9
9.1

Medbring dette sikkerhedsdatablad ved kontakt til læge.

Kulsyre, skum, pulver og vandtåge.
Formaldehyddampe kan danne eksplosive blandinger med luft ved
brand.
Brug friskluftforsynet åndedrætsværn under slukningen. Brug
kemikaliebeskyttelsesudstyr.
Ved brand fjernes emballager med produktet fra brandzonen, eller de
holdes afkølede ved oversprøjtning med vand.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Personlige sikkerheds
Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
foranstaltninger,
værnemidler og
nødprocedurer:
Miljøbeskyttelses
Begræns spildets omfang ved inddæmning og undgå, at det kommer i
foranstaltninger:
kloakken. Ved store udslip til vandløb eller kloak: Kontakt
miljømyndighederne.
Metoder og udstyr til
Opsamles med et absorberende materiale. Opsamlet spild betragtes
inddæmning og
som farligt affald.
oprensning:
Reference til andre
Se punkt 8 for yderligere information om personlige værnemidler.
sektioner:
Se punkt 13 for yderligere information om affaldshåndtering.
HÅNDTERING OG OPBEVARING
Forholdsregler for sikker
Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet. Der skal være let
håndtering:
adgang til vand og mulighed for øjenskylning. Arbejdslokaler skal
være velventilerede, og arbejdspladsen skal være forsynet med lokal
afsugning. Beholdere skal altid lukkes straks efter brug. Instruer om
stoffets farlighed før arbejdet påbegyndes.
Betingelser for sikker
Bør opbevares i tæt lukkede beholdere på et tørt sted. Må ikke
opbevaring:
opbevares sammen med levnedsmidler. Ved opbevaring ved over
20°C udvikles paraformaldehyd ikke.
EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Kontrolparametre:
Formaldehyd grænseværdi 0,3 ppm 0,4 mg/m³ Anmærkning L, K
Methanol grænseværdi 200 ppm 260 mg/m³ Anmærkning H
Eksponeringskontrol
Der skal være effektiv ventilation. Der skal være let adgang til vand
generelt:
samt øjenskylleflaske. Vask altid hænder og ansigt før pauser og ved
arbejdets ophør.
Luftveje:
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes egnet
åndedrætsværn. Brug friskluftforsynet åndedrætsværn eller maske
med filter type B.
Hænder:
Brug beskyttelseshandsker af butylgummi. Gennemtrængningstid
>480min.
Øjne:
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.
Hud og krop:
Anvend beskyttelsesdragt.
FYSISK / KEMISKE EGENSKABER
Fysisk tilstand:
Væske
Farve:
Farveløs
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Lugt:
Opløselighed:
pH:
Vægtfylde:
Kogepunkt:
Smeltepunkt:
Flammepunkt:
Eksplosionsgrænse:
Selvantændelses temp.:
Damptryk:
Fordelingskoeficien:
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Stikkende
Fuldt blandbar med vand.
3,5 – 4,5
1,09 g/cm³
97 °C
<-15 °C
66-73 °C
7 – 72 %
380 °C
5,2 hPa
Log Pow 0,779

STABILITET OG REAKTIVITET
Reaktivitet:
Hygroskopisk, let antændeligt. Virker reduktivt.
Kemisk stabilitet:
Kan polymerisere under dannelse af paraformaldehyd.
Risiko for farlige
Reagerer voldsomt med alkalimetaller, syrer, baser og
reaktioner:
oxidationsmidler..
Forhold, der skal
Undgå stærk opvarmning.
undgås:
Uforligelige materialer:
Alkalimetaller.
Farlige
Kan danne eksplosionsfarlige peroxider.
nedbrydningsprodukter:

11
11.1

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Akut oral toksicitet: LD50 rotte 100 mg/kg
Akutte virkninger:
Kan give alvorlig forgiftning. Kan medføre voldsomme ætsninger på
mund, spiserør og mavesæk.
Akut toksicitet ved indånding: LC50 rotte 0,578mg/l, 4h
Dampene er sundhedsskadelige og kan give irritation af luftveje og
lunger med symptomer som hoste og åndenød.
Akut dermal toksicitet: LD50 kanin: 270 mg/kg
Virker ætsende på huden. Giftig ved berøring med huden. Risiko for
udvikling af overfølsomhed eller udløsning af eksisterende
overfølsomhed.
Hudirritation kanin: Resultat alvorlige irritationer.
Øjenirritation kanin: Resultat alvorlige irritationer.
Sensibiliseringstest kanin: positiv
Langtidsvirkninger:
Er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

12
12.1

MILJØOPLYSNINGER
Toksicitet:

12.2

Persistens og
nedbrydelighed:
Bioakkumulerings
potentiale:
Mobilitet i jord:
PBT- og vPvB vurdering:
Andre negative
virkninger:

12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1

Fisk: LC50 8000 mg/kg 48h
Dafnier: EC50 33 mg/l 24H
Let nedbrydeligt.
Der forventes ingen bioakkumulering.
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
Giftig overfor organismer der lever i vand. Desinficerende virkning,
forstyrrer funktionen af renseanlæg til spildevand.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
Metoder til
Rester af produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal
affaldsbehandling:
modtagestation eller til Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: H
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14
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15
15.1

15.2
16

TRANSPORTOPLYSNINGER
ADR/RID
Transportoplysninger for IMDG og IATA er ikke relevante.
UN – nr.:
2209
UN-forsendelses
FORMALDEHYDOPLØSNING
betegnelse:
Transportfareklasse:
8
Emballagegruppe:
IIl
Miljøfare:
Ikke miljømærket til transport
Særlige
Ingen særlige
forsigtighedsregler:
Transportkoder:
EMS F-A, S-B
OPLYSNINGER OM REGULERING
Særlige bestemmelser/
Unge under 18 må ikke arbejde med stoffet, jfr. Arbejdsministeriets
bekendtgørelse nr. 239 af 06. april 2005 om unges arbejde.
særlig lovgivning
Arbejdsmiljømæssige begrænsninger; Direktiv 92/85/EEC om gravide
kvinders sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Der kræves gifttilladelse.
Kemikalie
Der er ikke udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering.
sikkerhedsvurdering:
ANDRE OPLYSNINGER
Versionsnummer:
Ændringspunkter:
Kilder:

Oplæring og instruktion:
Udarbejdet af:
Afsluttende bemærkning:

Version nr. 3
Punkt 1, tilføjelse af Pr nummer. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet
efter bestemmelserne i Annex II i REACH forordningen (1907/2006).
IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database.
Kemikalier og sikkerhed.
Producentens sikkerhedsdatablad.
Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og
materialer, AT vejledning nr. C 0.1.
Beredskabsstyrelsens "Indsatskort for kemikalieuheld".
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Europæisk konvention om international transport ad vej (ADRkonventionen).
Bør kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets
farlige egenskaber.
MEH, Herget.dk
Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er baseret på de oplysninger
der var til rådighed om produktet ved udarbejdelsen. Anvisningerne er
givet under forudsætning af, at produktet anvendes som beskrevet
under punkt 1. Ved andre anvendelser kan produktet have
egenskaber, som ikke er beskrevet i sikkerhedsdatabladet.
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Eksempel
Eksempel på
på tillægsskema
tillægsskematil
til sikkerhedsdatablad
sikkerhedsdatablad for
for formaldejydopløsning
formaldehydopløsning37
37%
%
Dette skema udgør, sammen med leverandørens sikkerhedsdatablad, en arbejdspladsbrugsanvisning.
Punkterne i skemaet henviser til sikkerhedsdatabladets 16 punkter.

Produktnavn og leverandør samt dato
Formaldehydopløsning 37 %, 27. okt. 2010 vers. 3

Arbejdssted
Fiskbæk Dambrug

Anvendelsesbegrænsninger

Angiv regler

Almindelige begrænsninger

Må ikke anvendes af unge under 18 år.
Der er påkrævet gifttilladelse og § 33 tilladelse jf. kræftbekendtgørelsen

Særlige uddannelseskrav

Må kun anvendes af personer, der er nøje instrueret i brugen.

Evt. kræftrisikable stoffer

Ja, indeholder formaldehyd, der er kræftfremkaldende

Opbevaring på virksomheden

Opbevares i aflåst lokale i lagerbygning B. Husk altid at lukke beholderne tæt efter brug.
Der skal være tørt i rummet.

Forholdsregler ved brug

Angiv regler

Indretning af arbejdssted (venti- Ved brug i kummehuset skal der være god ventilation. Døren og porten åbnes, mens der
lationskrav m.v.)

behandles. Hvis det ikke er muligt at opnå effektiv ventilation: Brug åndedrætsværnet, der
hænger ved kumme 1 i kummehuset.
Brug altid handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med formalin. Briller og handsker
hænger ved siden af åndedrætsværnet i kummehuset. Ved omhældning fra palletanken til
dunker skal tragten skylles godt efter brug. Husk, at der kun må ophældes til de blå dunke,
der er tydeligt mærket med formalin 37 %.
Må ikke stå sammen med vores pereddikesyredunke.

Andre forholdsregler

Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens vandbehandlingen pågår.

(ryge- eller spiseforbud)

Personlige værnemidler

Angiv værnemidler og type

Angiv førstehjælp ved

Den grønne maske med filtertype B

Indånding:

(punkt 8)

Åndedrætsværn

Sørg for frisk luft. Evt. kunstig åndedræt, hvis
vejrtrækning er stoppet. Ring til 112 eller lægevagten på tlf xxxxxxxx.
Øjenbeskyttelse

De tætsluttende briller

Øjenkontakt:
Skyl det opspilede øje med vand. Brug øjenskylleflasken, som hænger i værkstedet ved døren.
Skyl i mindst 15 minutter. Fjern evt kontaktlinser.
Ring til vagtlægen tlf. xxxxxxxx eller 112.

Handsker

Brug handsker. De røde af butylgummi

Hudkontakt:

(gennemtrængningstid > 480 min.)

Fjern tøj os skyl huden med vand. Er der ætsninger kontaktes, lægevagten tlf: xxxxxxx
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Forholdsregler ved brug

Beskyttelsesdragt

Angiv regler

Der anvendes gummiforklæde ved omhældning.

Hvor opbevares værnemidler-

I kummehuset ved siden af kumme 1. Forklædet hænger ved palletanken i lagerbygning B.

ne på arbejdsstedet?
Hvis værnemidler mangler, så

Navn

kontakt

Jens Jensen
Førstehjælp

Tlf.
xxxxxxxx
I værkstedet ved døren.

placering af udstyr (punkt 4)
Brandslukning og placering

I værkstedet under det store bord.

af slukningsmidler (punkt 5)
Uheld og spild (punkt 6) Opsamlings-

Spildes på gulvet i kummehuset skylles der grundigt med vand. Spildes der ved palletan-

materiale og placering

ken, skylles der med vand, eftertørres med papir som puttes i affaldssæk. Sand til at suge

(papir, sand, savsmuld, kattegrus)

resten hentes i sanddyngen ved indkørslen.

Information

Brand og redning: 112

ved uheld og brand

Nærmeste skadestue: xxxxxxxx
Giftlinjen: 82 12 12 12

Affaldshåndtering (punkt 13) Særlig

Tomme palletanke tilbageleveres til S. Sørensen Thisted

beholder til affald/rester/spild

Tomme dunke skylles grundigt og afleveres til den kommunale modtagestation.

Tom emballage afleveres

Andre forholdsregler

Er du i tvivl så ring til Jens Jensen på xxxxxxxx

(regler ved intern transport m.v.)

Går der hul på palletanken, og mere end 200 l formalin løber ned til bagkanalen, så tjek fiskene og ring evt. til miljøvagten på xxxxxxx

Skema udarbejdet af: Jens Jensen

Dato 2/7 2012

Skema revideret af: Jens Jensen

Dato 22/8 2014
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Bilag
7 –7 Anmeldelse
ulykker
Bilag
- Anmeldelse afafulykker
mv.mv.
Ved følgende

Dødsfald pga. ulykke

Arbejdsulykker

ulykker….

Erhvervssygdomme

Forgiftninger
Der giver fravær i mere end
1 dag ud over ulykkesdagen

:::::::::::::::::::::
Anmeldes til …

Arbejdstilsynet/
Arbejdsskadestyrelsen

Enhver dødsulykke på

Arbejdsgiver skal sna-

Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv

arbejdspladsen skal

rest, og inden 9 dage

konstaterer eller får mistanke om, at en person har

anmeldes inden for 48

efter første fraværsdag,

pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervs-

timer.

anmelde arbejdsulykker

sygdom eller på anden måde har været udsat for

og forgiftninger digitalt til

skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal

Arbejdstilsynet og Ar-

anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskade-

bejdsskadestyrelsen via

styrelsen.

Dødsulykken anmeldes
digitalt til Arbejdstilsynet
og Arbejdsskadestyrelsen via deres fælles
anmeldesystem EASY.

deres fælles anmeldesystem EASY.

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8
uger efter, at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen eller en skadelig
påvirkning og den formodede sammenhæng med
arbejdet.
Anmeldelsen skal ske digitalt til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet via deres fælles digitale anmeldesystem EASY.

Relevante modtagere af anmeldelsen

Gennem EASY bliver anmeldelsen automatisk sendt til de rigtige modtagere, som afhængig af anmeldelsen
kan være virksomhedens:
• Forsikringsselskab
• Arbejdsskadestyrelsen
og/eller
• Arbejdstilsynet

Skadelidte

Arbejdsgiveren skal give

Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke.

den skadelidte en kopi af
anmeldelsen.

Arbejdsmiljøorganisation/arbejdsmiljørepræsentant.
Manglende anmeldelse

Arbejdsgiveren skal give arbejdsmiljøorganisation og
arbejdsmiljørepræsentant adgang til anmeldelsen.
Arbejdsgiveren kan straf-

Arbejdsgiveren kan straf-

fes med bøde.

fes med bøde.

Lægen/tandlægen kan straffes med bøde.

Ved en arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. En sådan skade skal anmeldes via EASY på www.easy.ask.dk
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Bilag 8 – Eksempel på skema til rygepolitik

Rygepolitik for

■

Rygning indendørs er forbudt

På vores virksomhed må man dog gerne ryge

■
■
■
■

i rygerum
i rygekabine
i erhvervskøretøjer som kraner og firmabiler,
hvor der kun arbejder en person ad gangen
i serveringslokale, som er under 40 m2

● Hvis man ryger indendørs, er konsekvenserne:

Arbejdsgivers underskrift
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Røgfrit miljø
For at beskytte mod passiv rygning er det som hovedregel forbudt at ryge på
arbejdspladsen, og der er krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygeforbud
Der må ikke ryges indendørs på arbejdspladsen. Virksomheden kan dog tillade rygning i rygekabine, rygerum eller i erhvervskøretøjer som kraner og
firmabiler, hvor der kun arbejder en person ad gangen.

Rygepolitik
Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Rygepolitikken skal fortælle, om man
må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx
på en opslagstavle og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det
har, hvis politikken ikke overholdes (påtale mv.) Udfyld forsiden og hæng op!

Skilte ved rygerum og rygekabiner
Hvis virksomheden tillader rygning i rygerum og/eller rygekabiner, skal der
sættes et skilt op, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Skiltene kan bestilles gratis hos Sundhedsstyrelsen på
telefon 70 26 26 36 eller på www.sst.dk/rygelov.
Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden overholder reglerne
om røgfrit miljø. Hvis det ikke sker, kan Arbejdstilsynet give virksomheden påbud om at overholde reglerne. I sidste ende kan virksomheden risikere politianmeldelse og bøde.

Spørgsmål og svar
På www.at.dk finder du mere information og svar på
spørgsmål om røgfri miljøer.
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Bilag 99 -–Model
Modelfor
forarbejdsområde
arbejdsområde
arbejdshøjder
Bilag
ogog
arbejdshøjder
Normale og maksimale arbejdsområder for hænderne fremgår af følgende tegning:

Figur 1.
Normalt arbejdsområde og maksimalt arbejdsområde

Figur 4. Hændernes arbejdshøjde i stående stilling
Figur 4 viser, at der i stående stilling er en forskel på 26 cm på albuehøjden hos små og store personer (iført
fodtøj). Intervallet er 96-122 cm målt fra gulv til albue. Hvis de enkelte byrder løftes flere gange, skal byrdens
vægt ganges med det antal gange, den løftes.
Der skal træffes foranstaltninger for løftearbejde, hvis den samlede vægt pr. ansat pr. dag overstiger
nedenstående retningslinjer:
Ca. 10 ton pr. dag for løft tæt ved kroppen
Ca. 6 ton pr. dag for løft i underarmsafstand
Ca. 3 ton pr. dag for løft i 3/4-armsafstand.
Tallene for den samlede vægt pr. dag skal nedsættes, hvis der er forværrende faktorer.

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar nr. A.1.15.
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Bilag 10
10-–Kort
Korttiltilatatvise
visepraktiserende
praktiserende
læge
ved
mistanke
Weils
syge
Bilag
læge
ved
mistanke
omom
Weils
syge

Navn:
CPR-nr.:
Indehaveren af dette kort er beskæftiget med arbejde ved vandløb.
Ved lægekonsultation henledes opmærksomheden på, at der for de beskæftigede sådan sted er
infektionsrisiko med Weils syge.
Weils syge:
Inkubationstid (varighed fra smitte til sygdommens begyndelse): 3-17 dage. Sygdommen begynder pludseligt med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og
muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan der yderligere udvikle sig gulsot og svigtende
urinproduktion.
Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig helbredelse.

Navn:
CPR-nr.:
Indehaveren af dette kort er beskæftiget med arbejde ved vandløb.
Ved lægekonsultation henledes opmærksomheden på, at der for de beskæftigede sådan sted er
infektionsrisiko med Weils syge.
Weils syge:
Inkubationstid (varighed fra smitte til sygdommens begyndelse): 3-17 dage. Sygdommen begynder pludseligt med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og
muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan der yderligere udvikle sig gulsot og svigtende
urinproduktion.
Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig helbredelse.
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Bilag 11 - Beredskabsplan

Beredskabsplan
for
[virksomhedens navn]

..……………………..

Indholdsfortegnelse:
TELEFONNUMRE .......................................................................................................................... 3
Anmeldelse af dødsfald pga. ulykker, arbejdsulykker,..................................................................... 4
PERSONULYKKER ........................................................................................................................ 5
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS ....................................................................................... 7

Udarbejdet af

…………………………………………………………………………………………………………………..

Beredskabsplan for [Virksomhedens navn]
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1

Formålet med beredskabsplanen er at stoppe/begrænse eventuelle ulykker med konsekvenser for
medarbejdere og det omgivende miljø.
Planens indhold skal være kendt af dambrugets medarbejdere og kan udleveres til indsatslederen
eller miljømyndigheden i forbindelse med uheld, brand o. lign.
Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst én gang om året. Den skal være synlig og let tilgængelig.
Beredskabsplanen findes [i ________mappe på kontoret/_________________]
En kopi af beredskabsplanen findes [i ___________mappe på kontoret/________________.]
Førstehjælpsudstyr og andet materiel
Sørg for at materiel er afprøvet og førstehjælpsudstyr er i orden
-

Førstehjælpsudstyr
Øjenskyl
Slukningsmateriel og åndedrætsværn
Kemikalielager (f.eks. medicin og hjælpestoffer)
Diesel- og olietanke (overjordiske og nedgravede)
Afbrydere til pumper, anlæg, strøm mv.
Trykflasker/opbevaring af f.eks. F-gas, stationære F-gasbeholdere, svejseanlæg mv.
Flugtveje

Husk

Ved store uheld: Ring altid 112
Ved mindre uheld: Ring til miljømyndighederne
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I tvivl
Ring 1 - 1 - 2

…………………………………………………………………………………………………………………..
Beredskabsplan for [Virksomhedens navn]

Side 99 | Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

2

TELEFONNUMRE
Nærmeste telefon står i ____________ og har nr. ____________________.
Miljøvagt

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Falck

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Brandvæsen

kontaktes på telefon ____________________ dag og nat

Lægevagt

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Psykolog

kontaktes på telefon____________________ (ejer ansvarlig)

Tandlægevagt

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Dansk Akvakultur

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Dyrlæge

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Foderleverandør

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Elektriker

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Smed

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

VVS

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

Foderanlæg leverandør

kontaktes på telefon ____________________ dag eller nat

MEDARBEJDERES MOBILNUMMER
[xxxx]

har mobilnummer [xx xx xx xx] Træffes hjemme på [xx xx xx xx]

…………………………………………………………………………………………………………………..
Beredskabsplan for [Virksomhedens navn]
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Anmeldelse af dødsfald pga. ulykker, arbejdsulykker,
forgiftninger og erhvervssygdomme
Ved en arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der
sker pludseligt eller inden for 5 dage. En sådan skade skal anmeldes via EASY på
www.easy.ask.dk
Ved følgende
ulykker….
:::::::::::::::::::::
Anmeldes til …

Arbejdstilsynet/
Arbejdsskadestyrelsen

Dødsfald pga.
ulykke

Enhver dødsulykke
på arbejdspladsen
skal anmeldes inden for 48 timer.
Dødsulykken anmeldes digitalt til
Arbejdstilsynet og
Arbejdsskadestyrelsen via deres fælles
anmeldesystem
EASY.

Arbejdsulykker
Forgiftninger

Erhvervssygdomme

Arbejdsgiver skal snarest og
inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftninger digitalt
til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen via deres fælles anmeldesystem EASY.

Læger og tandlæger, der gennem
deres erhverv konstaterer eller får
mistanke om, at en person har
pådraget sig en konstateret eller
formodet erhvervssygdom eller på
anden måde har været udsat for
skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal anmelde dette til
Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Der giver fravær i mere end 1 dag
ud over ulykkesdagen

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter at lægen
eller tandlægen er blevet bekendt
med erhvervssygdommen eller en
skadelig påvirkning og den formodede sammenhæng med arbejdet.
Anmeldelsen skal ske digitalt via
Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles digitale anmeldesystem EASY

Relevante modtagere af anmeldelsen

Gennem EASY bliver anmeldelsen automatisk sendt til de rigtige modtagere, som afhængig
af anmeldelsen kan være virksomhedens:
• Forsikringsselskab
• Arbejdsskadestyrelsen
og/eller
• Arbejdstilsynet

Skadelidte
Arbejdsmiljøorganisation/arbejdsmiljørepræsentant.
Manglende anmeldelse

Arbejdsgiveren skal give den
skadelidte en kopi af anmeldelsen

Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke.

Arbejdsgiveren skal give arbejdsmiljøorganisation og
arbejdsmiljørepræsentant adgang til anmeldelsen
Arbejdsgiveren kan
straffes med bøde

Arbejdsgiveren kan straffes
med bøde

Lægen/ tandlægen kan straffes
med bøde

Anmeld arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen
Bekendtgørelsen om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet
og Arbejdsskadestyrelsen

…………………………………………………………………………………………………………………..
Beredskabsplan for [Virksomhedens navn]

Side 101 | Arbejdsmiljø i Dambrug | Dansk Akvakultur | 2014

4

PERSONULYKKER
Forebyggelse af ulykker
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din Virksomhed
[ fx retningslinjer for alenearbejde og undersøgelse af ulykker og nærved ulykker
]
Førstehjælpskursus
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
[ Mindst én medarbejder har gennemført et førstehjælpskursus.
En gang om året gennemgås fremgangsmåden ved førstehjælp.
Af opslagstavlen fremgår det klart og tydeligt, hvem der har førstehjælpskursus.]

Førstehjælpens fire hovedpunkter
1. Stands ulykken
2. Yd livreddende førstehjælp
3. Slå alarm
4. Yd almindelig førstehjælp

Stands ulykken
At standse ulykken betyder at sikre ulykkesstedet, så den tilskadekomne ikke får yderligere
skader. Samtidig sikres stedet, så førstehjælperen kan arbejde uden risiko for sig selv.
Kollegial førstehjælp
Hvis en kollega har været udsat for en ulykke eller en chokerende hændelse, gør du følgende:
1. Skab tryghed og ro omkring ham/hende (lad driftsopgaverne ligge – din kollega er vigtigst).
2. Efterlad aldrig den tilskadekomne alene.
3. Forsøg at rumme oplevelsen; lyt, lyt, lyt – også til de mange gentagelser.
4. Hold fysisk kontakt med den tilskadekomne – tag hånden, hold om, sid ved siden af – afhængigt af, hvad situationen kræver.
5. Anerkend følelser. Vis du forstår og kan mærke den tilskadekomnes følelser. Lyt også til, men
afvis, selvbebrejdelser.
6. Find ud af om der er særlige personer, der skal kontaktes.
7. Følg den tilskadekomne hjem – eller hjælp med at arrangere hjemtransport. Sørg for at
han/hun ikke er alene hjemme de første par dage.
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
8. [……………………..]
Lad være med at
1. Fortælle om dine egne oplevelser eller styre samtalen.
2. Bebrejde.
3. Intellektualisere eller forklare.
4. Bagatellisere.
5. Give råd.
6. Afbryde pauser og gråd.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Vær særlig opmærksom på
• at den tilskadekomne reagerer, især når det ikke umiddelbart ser sådan ud.
• at den tilskadekomne ikke må være alene.
• at den tilskadekomne ikke er i stand til selv at se, hvad der skal gøres.
• at den tilskadekomne kan have fået forstyrret sin tidsfornemmelse.
• at den tilskadekomne kan have mistet vurderingsevnen generelt.
• dine egne reaktioner på episoden – og hvad de betyder for samtalen og dig.
• hurtigt at orientere ledelsen, sikkerhedsgruppen og samarbejdspartnere.
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
•
[…………….…]
Husk at
• vurdere om der er behov for professionel psykologhjælp inden for et par dage (kollegahjælp er
ikke terapi eller behandling).
• vurdere behovet for orientering af kolleger på arbejdspladsen/i arbejdsgruppen.
• udfylde internt registreringsskema.
• udfylde arbejdsskadeanmeldelse.
• diskutere sikkerhed, beredskab og forebyggelse på næste personalemøde.
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
•
[………………]
Psykisk førstehjælp
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
[Hvem er ansvarlig for at kontakte professionel hjælp?]
Det er ikke nødvendigvis kun den tilskadekomne, der får brug for professionel psykologhjælp. Måske skal alle medarbejdere have hjælp eller en orientering af en psykolog om det videre forløb omkring den tilskadekomne. Det kan for eksempel være en forklaring på, hvordan den tilskadekomne
eventuelt vil reagere.
Erstat følgende tekst med hvad der er besluttet på din virksomhed
[virksomhedens holdning er:…….]

…………………………………………………………………………………………………………………..
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BRAND

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS
Ved brand, der ikke kan slukkes ved egen hjælp:
Tilkald brandvæsenet – ring 1 – 1 – 2
Og oplys:
• Navn, adresse og telefonnummer, du ringer fra.
• Hvad der er sket
• Eventuelt tilskadekomne – hvor mange?
Kontakt ejeren ______________ på tlf. _____________
Start rednings- og slukningsarbejde, hvis det er muligt og forsvarligt. Fjern olie, trykflasker, gødning og kemikalier.
Placering af slukningsmateriellet er angivet på oversigtskortet i beredskabsplanen.
Hvis det ikke er muligt at slukke branden, så forsøg at begrænse den ved at lukke døre og vinduer.
Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet fra beredskabsplanen.
Oplys også
• Eventuelt tilskadekomne, der ikke er reddet i sikkerhed.
• Hvor det brænder.
• Brandens omfang.
• Hvor der er adgangsveje.
På ejendommen findes der følgende materiel, som eventuelt kan afhjælpe situationen:
_____________

…………………………………………………………………………………………………………………..
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