STYR PÅ STØVET APP SKABELON TIL SAFETY OBSERVER
1. Indretning af arbejdsområder - der hvor man arbejder
• En registrering per objekt eller område (maks. 50m2)
• Afdækning, afskærmning, indpakning, forsegling, osv.
• Luftrensning og udsugning - er de tilstede og filterskift overholdt
• Vanding
1.1 Afdækning, afskærmning, indpakning, forsegling, osv.
1.2 Luftrensning og udsugning
1.3 Vanding
2. Orden og ryddelighed
• En registrering per objekt eller område (maks. 50m2), fx arbejdsområder,
adgangsveje, transportveje, trapper, stilladser, lifte, platforme, containere, osv.
• Holdes rent for støv, fx støvsuget eller vådsvabet
• Undgå fejning
• Støvende affald fjernes
• Andet affald fjernes, sorteres og/eller samles i bunker, spande, poser, osv.
• Støvdæmpning ved fx containerfyldning
• Faremærkning af affald
• Farligt affald håndteres og bortskaffes forsvarligt
• Relevant afmærkning af særlige støvende arbejdsområder
• Relevant skiltning fx værnemidler, førstehjælp, osv.
• Tilstedeværelse af førstehjælpsudstyr fx øjenskyller
2.1 Oprydning
2.2 Rengøring - med støvsugning eller vådsvabning
2.3 Skiltning, afmærkning & faremærkning
2.4 Førstehjælpsudstyr

3. Tekniske hjælpemidler, maskiner og værktøj
• En registrering per tekniske hjælpemiddel - herunder maskiner og værktøj
• Aftalte tekniske hjælpemidler inkl. støvreducerende udstyr er tilstede jf.
arbejdsplanen
• Tekniske hjælpemidler bruges korrekt ift. støvreduktion
3.1 Tekniske hjælpemidler er tilstede
3.2 Tekniske hjælpemidler bruges korrekt ift. støvreduktion
3.3 Tekniske hjælpemidler er vedligeholdte og funktionsduelige

4. Velfærdsforanstaltninger
• En registrering per objekt eller område, fx. skurby, skurvogn, miljøvogn,
omklædningsfaciliteter, toilet, badfaciliteter, opholds-/spiserum, osv.
• Ordentlige og rene skurforhold
• Separate omklædningsrum for gangtøj og arbejdstøj fx i forbindelse med arbejde
med støvende processer, epoxy, PU-skum, asbest, forurenet jord osv.
• Skift/rensning af arbejdstøj inden spisepause
• Skift af arbejdstøj/ rensning af støvet arbejdstøj inden spisepause
• Toilet- og badefaciliteterne udstyret med varmt og koldt vand.
4.1 Skurplads
4.2 Miljøvogn - hvis påkrævet
4.3 Omklædningsrum
4.4 Toiletter
4.5 Badfaciliteter
4.6 Benyttes bad generelt (Ja/nej)
4.7 Opholds-/spiserum
4.8 Skift/rensning af arbejdstøj inden spisepause

5. Personlige værnemidler
• En registrering på hver person
• Aftalte personlige værnemidler er tilstede jf. arbejdsplanen, fx åndedrætsværn,
handsker, dragt, briller, osv.
• Personlige værnemidler bruges korrekt
5.1 Værnemiddel er til stede - som aftalt
5.2 Værnemiddel anvendes korrekt
5.3 Er valget af værnemidler korrekt

FEJL! BRUG FANEN STARTSIDE TIL AT ANVENDE TITEL PÅ TEKSTEN, DER SKAL VISES HER.
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