Sikkert arbejde hos
Herning Vand A/S

Folderen fortæller om vores krav til dig,
når du arbejder for eller på vegne af
Herning Vand A/S.

Den gælder for alle personer, der arbejder med anlægsarbejde, service eller
reparationer på forsyningens anlæg.

Inden du går i gang – tre vaccinationer
Arbejder du med spildevand, skal du være vaccineret for
> Børnelammelse (Polio)
> Stivkrampe (Tetanus)
> Smitsom leverbetændelse (Hepatitis A)
Du skal kunne dokumentere over for os, at du er vaccineret.

Inden du går i gang – hjælpemidler
Når du planlægger arbejdet, skal du bruge tekniske hjælpe
midler og personlige værnemidler, så du kan arbejde sikkert.
Du er selv ansvarlig for, at dine tekniske hjælpemidler og
personlige værnemidler passer til opgaven og overholder
gældende lovgivning.

Hvad er farligt i arbejdet?
> Biologisk smitte fra spildevand og slam.
> Farlige gasser og/eller mangel på ilt i brønde.
> Risiko for at falde ned i brønde eller fra tage.
> Tunge løft.
> Ætsning fra kemikalier.
> Elektrisk stød ved el-arbejde.
> Risiko for at blive begravet i udgravninger.
> Påkørsel fra trafik ved arbejde på vej.
Dine rammer for arbejdet
Dine aftaler indgået med vores kontaktperson skal overholdes. Du overholder reglerne, som gælder for arbejdsmiljø.
Kender du ikke reglerne, skal du kontakte din egen mester/
leder. Du laver en risikovurdering, før du går i gang med opgaven.
Værktøj og maskiner, som du anvender, skal være vedligeholdt
og efterset efter gældende regler.
Du anvender ALTID påbudte værnemidler.

Gasmåler
Du medbringer egen gasmåler, når du skal arbejde i spildevandsbrønd eller lignende.
Gasmåleren skal som minimum måle for ilt, svovlbrinte og
farlige gasser. Undtagelsesvis kan du blive ledsaget af vores
medarbejder, der har gasmåler.

Vi går ikke forbi farlige situationer
Hvis du arbejder uforsvarligt, og det bliver påtalt af vores
ansatte, forventer vi, at du efterkommer påtalen.

Ingen alkohol eller stoffer
Du må ikke møde påvirket eller indtage alkohol eller eufori
serende stoffer i løbet af arbejdsdagen.

Rygning
> Rygning foregår kun udendørs, følg evt. skiltning i området.
>
	Du må ikke ryge på privat ejendom, når du udfører arbejde
for os. Dette gælder både indendørs som udendørs.

	Rygepolitikken gælder alle former for rygetobak samt e-cigaret>
ter.

>
	Du skal vaske hænder, underarme og ansigt, før du ryger.
Overtræder du vores politik om alkohol, euforiserende stoffer
eller rygning, risikerer du at blive bortvist.

Når du ankommer
> Meld din ankomst hos din kontaktperson.
	
> Parkering og kørsel på området – følg anvisning eller skiltning
på området.

>
	Orientér dig om placering af brandslukkere, førstehjælpskasse, øjenskyl og samlingspunkt – se beredskabstegning på
området.

Når du udfører arbejdet
> Du skal altid overholde gældende regler og lovgivning.
> Du udfører opgaven inden for normal åbningstid, dvs.
	
man-torsdag 07.00-15.00, fredag 07.00-12.00. Har du brug
for at arbejde på andre tidspunkter, skal du aftale det med
din kontaktperson.
	Strømafbrydelser, stop af ventilation, maskiner og
>
lignende, skal altid aftales med din kontaktperson.
>
	Du skal sikre synlig afspærring og skiltning af arbejds
området, hvis det er nødvendigt.
>
	Du må ikke unødigt støje, støve eller på andre måde
genere dine omgivelser.
>
	Du skal altid holde arbejdsområdet ryddeligt og aflevere
det, som du modtog det.
>
	Når du er færdig med opgaven, giver du besked til din
kontaktperson.

	Du medbringer selv det sikkerhedsudstyr, der kræves
>
for, at du kan udføre arbejdet.

Arbejdspladsvurdering (APV) for farligt arbejde
Du må kun udføre farligt arbejde, når du har lavet en
APV/arbejdsbeskrivelse for opgaven.

Hygiejne
>
	Hvis du kommer i kontakt med spildevand eller slam, arbejder du i såkaldte urene områder. Det betyder, du skal
arbejde i særligt arbejdstøj til formålet. Det kan fx være
en éngangsovertræksdragt.
	Du skal rengøre og afspritte værktøj, tekniske hjælpemid>
ler og personlige værnemidler, som du har brugt i spildevandsområder/urene områder.
	Der må ikke indtages mad og drikke i urene områder.
>

Krav til hygiejne

Hvis du skal ind i administrationen
eller kantinen, skal du have rent tøj på.

Har du været i kontakt med
spildevand eller slam – skal du
som minimum vaske dine hænder,
underarme og ansigt grundigt, inden
du forlader spildevandsområdet.

Er spildevandet trængt igennem
arbejdstøjet, skal du tage et bad, når du
klæder om. Er der kommet spildevand
på dit arbejdstøj, skal du skifte det.

Oprydning og affald
Du sørger selv for at rydde op og fjerne affald.
Husk at affald skal sorteres efter kommunens regler.

Ved ulykke eller brand
> Stands ulykken og yd nødvendig førstehjælp.
> Alarmér ved 1-1-2. Oplys adresse og antal tilskadekomne.
> Tilkald hjælp.
> Orienter din kontaktperson.
	Foretag kun brandslukning, hvis det kan gøres sikkert
>
for dig selv.
På områdets oversigtskort kan du se, hvor førstehjælpskasse, ildslukkere og lign. er placeret.

Arbejde med kemikalier
Du har adgang til sikkerhedsdatablad og APV for de
kemikalier, du anvender.
Du følger databladets anvisning for personlige
værnemidler og andre foranstaltninger.

Influenzalignende symptomer – Weils syge
Har du rørt ved rotteurin, kan du risikere at få Weils syge.
Smitten sker typisk igennem rifter og sår i huden.
Får du høj feber og influenzalignende symptomer skal
du straks søge læge, og oplyse, at du har været i kontakt
med spildevand. Det gælder i op til 30 dage, efter du har
udført arbejdet.
Weils syge er en akut infektionssygdom, man ikke kan
vaccineres mod. Sygdommen er alvorlig, og du kan dø
af den. Symptomerne kan forveksles med influenza:
fx kulderystelser, høj feber, opkastning, muskelkrampe
og øjenbetændelse. Ofte er lægerne ikke opmærksomme
på Weils syge.

Farligt arbejde
Når du skal løse en opgave, som er
særlig risikofyldt, stiller vi konkrete krav
for sikkert arbejde. Se her hvilke:

Din kontaktperson hos os:
Navn og tlf.

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk
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