LANDBRUG

Sikkerhed ved traktorer
En harmløs reparation af vinduesviskeren på en traktor
endte med at koste en 38-årig mand livet.
Ulykken skete på et af statens jordbrug, som drives med skiftende medarbejdere. Den omkomne stod på trinbrættet foran det
ene baghjul. Da han ikke kunne nå vinduesviskeren, bad han
traktorføreren om at dreje tændingsnøglen og starte viskeren, så
han kunne få viskerarmen tættere på. Ulykkeligvis kom makkeren til at trykke på startknappen ved siden af tændingsnøglen.
Motoren gik i gang, og traktoren, der stod i gear, begyndte at
køre. Den 38-årige mistede balancen, faldt af og landede så
uheldigt, at traktoren kørte hen over ham. I ambulancen på vej
til sygehuset døde han.
Afpas opgaver individuelt
Tag altid hensyn til medarbejdernes alder, indsigt og øvrige forudsætninger, når du fordeler arbejdsopgaver. Det er din pligt at
sikre tilstrækkelig oplæring og instruktion, ligesom du skal føre
kontrol med, at planer og instruktioner overholdes.
APV kan forebygge
En arbejdspladsvurdering (APV) kan være med til at forebygge
arbejdsulykker og -skader, men kun hvis den munder ud i en
handlingsplan, der gennemføres. Fastlæg, hvem der har ansvaret
for planens gennemførelse, og hvordan der skal føres kontrol
med initiativerne.
Færdselsloven gælder også på gårdspladsen
Færdselsloven gælder også på en privat ejendom, som der er almindelig adgang til. Derfor skal dine medarbejdere have certifikater til at køre traktor, minilæsser m.m. på virksomhedens område.

Lær førstehjælp
Alle ved det er vigtigt, men ikke
alle kan førstehjælp. Og magtesløshed er noget af det værste,
man kan opleve. Ikke at kunne
hjælpe en anden i nød.
Sørg derfor for at:
 mindst én på arbejdspladsen
har førstehjælpskursus.
 have førstehjælpsudstyr tilgængeligt.
 have en opdateret telefonliste
med numre på læge, pårørende m.fl.
 ringe 1 1 2 - hellere en gang
for meget end en gang for lidt.
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Vær forberedt på ulykker
Hav et godt beredskab, også mentalt. At overvære en kollega blive ramt af en ulykke virker voldsomt. Nogle kan uden problemer
fortsætte arbejdet, men andre har behov for at snakke om og
bearbejde ulykken.
Lav retningslinjer for krisesituationer
Fastlæg, hvem der gør hvad i en situation, hvor medarbejdere
er chokerede og bange efter en ulykke. Husk, det er relationer
til andre mennesker, der hjælper igennem den svære situation
– ikke bestemte teknikker.
Derfor skal virksomheden:
 vise engagement ved at være til stede.
 sikre at alle berørte får hjælp.
 støtte og give tid til kollegers håndtering af situationen.
 om nødvendigt sørge for krisehjælp.
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