Hygiejne
– ledningsnet

>R
 egler for hygiejne ved
arbejde med vandledninger
– nye veje for vandet

REGLER FOR HYGIEJNE
VED ARBEJDE
MED VANDLEDNINGER
Vand er at betragte som en fødevare. Vi kan
nemlig blive lige så syge af at drikke forurenet
vand som af at spise fordærvet mad. Derfor skal
alle, der arbejder med drikkevand, være opmærksomme på, at hygiejnen skal være i orden.
Da god hygiejne er vigtigt for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet, har vi udarbejdet et
regelsæt, som gælder, når vi arbejder med drikkevand. I denne pjece kan du se, hvilke forholdsregler du skal tage, når du arbejder med drikkevand hos Herning Vand A/S. Det er vigtigt, at du
altid er opmærksom på forhold, som udgør en risiko for drikkevandssikkerheden. Hvis du oplever,
at regelsættet i denne pjece ikke bliver overholdt,
eller du oplever andre forhold, som medfører
risiko for forurening af drikkevandet og råvandet,
har du pligt til at melde det til din kontaktperson
hos Herning Vand A/S.

Risiko for drikkevandssikkerheden
Når du arbejder med drikkevand, er der en
række risikofaktorer, du skal holde øje med
og passe på.
En af de største risici for
drikkevandssikkerheden er
tilførsel af ting, som kan
forurene drikkevandet.

Følgende ting udgør en stor risiko for drikkevandssikkerheden,
hvis de kommer i drikkevandet:
• Spildevand
• Smådyr, fugle, mus, rotter, insekter m.v. og ekskrementer herfra
• Jord og overfladevand
• Regnvand
• Rense- og smøremidler: Olie, fedt, opløsningsmidler
• Genstande: affald, rørstumper, træstykker, emballage, plastre, osv.
Oplever du det, så anmeld det straks til din nærmeste leder eller kontaktperson.

Hygiejne
Både din personlige hygiejne og dit arbejdstøj
har stor betydning for drikkevandssikkerheden.
Derfor gælder følgende regler:

Rene hænder
Efter toiletbesøg og når du har fået beskidte
hænder, skal du vaske dine hænder. Hvis du ikke
har adgang til vand og sæbe, skal du afspritte
hænderne. Du skal altid vaske eller afspritte
dine hænder, før du arbejder med overflader,
som har direkte kontakt til vandbanen. Du kan
også anvende engangshandsker.

Arbejde, udstyr og materialer
Sørg for at holde materialer, udstyr og værktøj
rent. Rør m.m. holdes afproppet og tingene opbevares i emballage, som først fjernes lige inden
brug. Rør skal opbevares hævet over jordoverfladen. Materiel, udstyr og værktøj, som kommer
i berøring med vandbanen, opbevares forsvarligt
og godt beskyttet, så det ikke bliver beskidt.
Det skal opbevares i rene beholdere, på rene

underlag og uden direkte kontakt med jordoverfladen. Husk at rengøre udstyr og værktøj som kommer
i berøring med vandbanen og desinficere med klor
eller sprit. Det gælder også for indvendige overflader,
rørender, fittings m.m., der er blevet beskidte.

Udgravning
Udgravningen skal mindst være så dyb, at røret
er gravet frit og holdes så tør som muligt. Vand skal
pumpes væk og må under ingen omstændigheder
stige så højt op, at det kan trænge ind i vandbanen. Udgravningen skal holdes ren for affald og
andre uvedkommende genstande.

Biler
Biler skal være indrettet med adskilt opbevaring af
rene og beskidte ting.

Arbejdstøj og fodtøj
Dit arbejdstøj skal skiftes jævnligt og være synligt
rent. Rent og beskidt arbejdstøj og fodtøj skal
opbevares adskilt.

Personlige værnemidler
Du skal benytte personlige værnemidler svarende
til opgaven.

Afpropning
– det er tit her, det går galt! Hvis rørarbejde i udgravninger ikke færdiggøres i samme arbejdsgang
som det påbegyndes, er det afgørende for drikkevandssikkerheden, at rørender afproppes, så de
er vandtætte. Det er ikke godt nok at sætte en
plastikprop i rørenden.

Hvem gælder dette for:
Reglerne gælder for alle medarbejdere i Herning Vand A/S samt
eksterne håndværkere, entreprenører og leverandører, der har adgang til
Herning Vand A/S´ anlæg, vandledninger og udstyr.

Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbak
Tilmeld dig vore nyhedsmails på www.herningvand.dk
Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf. 99 99 22 99
CVR nr. 25 81 06 19
EAN 5 790001 899202

Kontakt
Kontortid os:

Man.-Tors.:
Kl. 9.00-15.00
Herning
Vand
A/S
Fredag: Kl. 9.00-12.00
Ålykkevej
5
Lør.-Søn.:
Lukket
7400
Herning

Tlf.: 9999 2299

CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

Hvem er Herning Vand A/S?
Kontortid:
Herning Vand A/S er et forsyningsselskab, der
Man.-Tors.:
Kl. 9.00-15.00
leverer rent og velsmagende drikkevand til
Fredag:
Kl. 9.00-12.00
kunderne, samt afleder og renser spildevandet,
Lør.-Søn.:
Lukket
før det føres retur til vandkredsløbet.

konceptas.dk

Få mere information på
www.herningvand.dk
For
mere information gå ind på www.he
eller scan denne QR-kode.
eller
scan denne QR-kode. Hjemmeside
Hjemmesiden opdateres
løbende
aktuelle nyheder og gode
løbende med
med aktuelle
nyheder og gode råd.

