
Slagteri- og kødbranchen - 2004.10.15

Produktion

Dato: Udført af:

Afd.:

Antal krydser i hvert felt tælles sammen for alle afdelingens arbejdspladsvurderingsskemaer. Hvis nogle ar-
bejdspladser er identiske og derfor kun beskrevet én gang, skal man huske at tage hensyn til dette ved optæl-
ling af krydser.

Vurder følgende arbejdsmiljøpåvirkninger:
Er emnet
relevant?

Opleves det som en
belastning?

Prioritering
af tiltag

GRØN GUL RØD
1 Fysiske forhold JA NEJ

Lav Middel Høj

a Temperaturforhold (f.eks. kulde, varme, træk, svingende temperatur)

b Luftfugtighed (f.eks. tør eller fugtig luft)

c Lysforhold (f.eks. for lidt eller for meget lys, blænding, reflekser)

d Støj (f.eks. fra værktøj, produktionsanlæg, materialer)

e Vibrationer (f.eks. hånd, arm, helkrop)

f Andet?

2 Kemiske og biologiske forhold

a Stoffer og materialer (arbejdes der f.eks. med kræftfremkaldende
stoffer, rengøringsmidler, dampe, gasser eller aerosoler)

b Røg (f.eks. fra svideovn eller røgeovn )

c Støv (f.eks. fra stald, krydderier, pap, pepsin, slibning)

d Hud og luftveje (f.eks. eksemer, åndenød, vådt arbejde)

e Mikroorganismer/biologiske agenser, der kan fremkalde sygdom
(f.eks. smittefare fra dyr til mennesker)

f Andet?

3 Ulykkesrisici/farer

a Har der været ulykker på arbejdspladsen?

b Har der været tilløb til ulykker på arbejdspladsen?

c Er der væsentlig risiko for, at en ulykke kan ske?

d Kommer unge mellem 18 og 24 år eller nyansatte hyppigere til skade
på arbejdspladsen end andre?

e Er arbejdspladsen uegnet til gravide og ammende? (f.eks. med tunge
løft, ingen mulighed for pauser og siddende stilling)

f Andet?

APV - Afdelingsskema



Vurder følgende arbejdsmiljøpåvirkninger: Er emnet
relevant?

Opleves det som
en belastning?

Prioritering
af tiltag

GRØN GUL RØD
4 Ergonomi, tunge løft, EGA og psykisk arbejdsmiljø JA NEJ

Lav Middel Høj

a Arbejdspladsindretning (f.eks. arbejdshøjder, udformning af maskiner
og håndtag)

b Arbejdsstillinger (f.eks. løft af arme over skulder, foroverbøjning, vrid af
lænderyg, lang rækkeafstand, fastlåst arbejde)

c Løft over 3 kg ved enkeltbyrde (f.eks. overskridelse af daglig løfte-
mængde eller vægt af enkeltbyrde)

d Træk og skub (f.eks. vogne, kar, palleløftere)

e Samme arbejdsbevægelse gentages mere end 2 gange i minuttet eller
gentages i mere end 50% af cyklustiden

f Arbejdet foregår i mere end 4 timer af arbejdsdagen
g Kraftbetonet arbejde (f.eks. vedvarende brug af håndredskab)

h Høje krav til synet, præcision, koncentration og opmærksomhed i ar-
bejdet

i Samarbejde (f.eks. forholdet til ledelse og kolleger, som du samarbej-
der med til daglig, kommunikation)

j Mobning, chikane (f.eks. omgangstone, kliker, kultur)

k Ensformighed (f.eks.for lidt udfordring i arbejdet, kedsomhed)

l Indflydelse (på arbejdstempo og ændringer af arbejdssituation)
m Aften-, nat- eller weekendarbejde

n Tidspres (i situationer, man ikke selv har indflydelse på)

o Alenearbejde (arbejde uden kontakt til andre mennesker)

p Andet?

Si-gruppens forslag til løsning af prioriterede tiltag

1.

2.

3.

4.

5.

6.


