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Sikkerhedsanvisning - Referencedel
Sikkerhedsorganisationen i ……….. ?
Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier:
At- bekendtgørelser
do
do
do
At- anvisninger
do
do
At- meddelelser
do
do
do
At- vejledninger
do
do
do
do
do
do
do
BAR- vejledninger
do
FSL- Videnblade

nr. 1109 + 561
nr. 682
nr. 1101 + 1164
nr. 290 + 518
nr. 2.3.0.1
nr. 2.3.0.2
nr. 2.3.0.4
nr. 2.02.4-8 +2.02.10
nr. 2.02.11
nr. 4.04.16
nr. 4.05.3
nr. B.1.2 + B.1.3
nr. B.3.1.1 + B.2.1.1
nr. C.0.11
nr. C.1.1 + C.1.3
nr. D.3.1 + D.3.4
nr. D.3.2
nr. D.6.1 + D.6.4
nr. D.6.2 + F.0.6
nr. 142004 + 142005
nr. 752328
nr. 11.4-1
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De vigtigste regler:
Instruktion:

http://www.arbejdstilsynet.dk

www.retsinfo.dk

Anvendelse af tekniske hjælpemidler.+ Indretning af tekniske hjælpemidler.
Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.
Hejseredskaber og spil.
+ Manuel håndtering.
Skiftende arbejdssteders indretning. + Sikkerhedsskiltning, signalgivning.
Indretning af hejseredskaber.
Opstilling, eftersyn og vedligehold af hejse-, løfte og transportredskaber.
Anhugning.
Ståltorve, Torvlåse, Fibertorve, Rulle- Lænkekæder. + Anhugningsgrej.
Anvendelse af hejse-, løfte og transportredskaber.
Arbejde i jord forurenet med sundhedsskadelige kemikalier.
Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.
CE-mærkede maskiner.
+ Maskiner og maskinanlæg.
Krav til og brug af transportable stiger. + Kranførercertifikat.
Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer.
Trykimprægneret træ.
+ Arbejde med Stoffer og materialer.
Løft, træk og skub.
+ Muskel- og skeletbesvær (forebyg.)
Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde.
Støj.
+ Støjkrav til maskiner til brug i det fri.
Hånd-arm vibrationer. + Forebyg. af ulykker v/hjælp af orden og ryddeligh.
Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere. + Gartnerier og planteskoler. (2005)
Tøj til kolde arbejdspladser. (1994)
Grøn benzin til småmaskiner. (SI-Rapport 3-1989)
Vejledning i plantning af bytræer. (2005)
(BAR-Vejledninger se: www.arbejdsmiljobutikken.dk og www.bar-web.dk)

Kun ansatte der har fået instruktion eller uddannelse har adgang til arbejdsområdet der omfatter: Manuel plantning af buske og træer med brug af alm. håndværktøj, spade, motoriseret plantebor og løftegrej.
Ovenstående bekendtgørelser og meddelelser skal være medarbejderen bekendt. (Se også APV for:
”Alle arbejdsopgaver” og ”Manuel transport / Tunge løft” )
Benyttelse af gravemaskine samt plantemaskine er ikke omfattet af denne APV’er.

Alle nye maskiner skal være CE-mærkede. Dansk brugsanvisning skal foreligge.
Plantebor kan støje og vibrere meget, niveauet bør være angivet på maskinen. Større vibrationer kan
begrænse brugen, så det kun må benyttes ½ til 2 timer netto pr. dag.
Plantebor skal være forsynet med holdegreb, så boret standser når grebet slippes.
Benyt alkylatbenzin der har et lavt indhold af polyaromatiske kulbrinter (PAH).
Arbejdsstedets indretning:
Arbejdsstedet skal være ryddeligt for uvedkommende genstande der kan være til gene for en sikker betjening af maskiner og løftegrej. Nye stiger mærket DS/INSTA 650 eller EN 131.
Personlige værnemidler:
Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og benyttes i henhold til forskrifterne.
Høreværn, handsker m. vibrationsdæmpende egenskaber samt sikkerhedsfodtøj er obligatorisk ved betjening af plantebord. Beskyttelseshjelm når der arbejdes med løftegrej.
Værktøj:
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