FAKTA OM FALD-, GLIDE- OG SNUBLEULYKKER

Det sker oftere
end man skulle tro!
Vidste du, at mere end hver 6. alvorlige ulykke i de
grønne erhverv sker, fordi vi glider, snubler eller
falder? Det kaldes en alvorlig ulykke, hvis ulykken
giver fravær fra arbejdet i mere end 3 uger.
DE ALVORLIGSTE ULYKKER
FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER
Diagrammet viser andelen
af de alvorlige ulykker, der
skyldes fald, gliden eller snublen

Installation og rep. af
maskiner og udstyr

15,9%

Landbrug, gartneri,
skovbrug og fiskeri

17,4%

Anlægsarbejde

19,5%
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SÅDAN GIK DET TIL
I GARTNERIERNE

Kunne det ske hos jer? Her ses et lille udpluk
af de ulykker, der er sket i gartnerier. Beskrivelserne stammer fra den lovpligtige anmeldelse
af ulykken på virk.dk – husk at anmelde, så
andre kan lære af ulykken.

”

X skubber rundt med planteborde.
Bordene er våde og tunge, og da han
bukker sig under metalrør, mister han
balancen/glider, og hans højre knæ
smutter. Knæet ”popper ud”, og menisken bliver smadret.

”

XX flytter palle med emballage på og træder ud over kanten på
rampen. XX falder og får en revne i
skambenet.

”

Y står og binder planter op. Da
hun går til pause, falder hun over
sine egne ben (som hun selv siger)
og brækker noget i sin hånd.

”

YY er ved at læsse bil. Bilen holder ved rampen, og der er lagt plade på.
Bilens læssehøjde er lav, og YY dukker ikke hovedet, da varerne køres ind.
Derved rammer han overkanten på bilen
med hovedet og falder bagover. Han tager
fra i faldet med højre hånd, som derved
brækker.

TIL LEDELSEN OG ARBEJDSMILJØGRUPPEN:

Forebyg ulykkerne, før det er for sent.
Brug tjeklisten til at komme de ærgerlige
snubleulykker i forkøbet.

Virksomhed/afdeling/arbejdssted:

ER DER RISIKO FOR AT SNUBLE
– UDENDØRS:
• Niveauforskelle
• Kraftigt skrånende gangstier
• Nedstigning fra bagsmæklift og maskiner
• Ujævne og glatte overflader
• Materialer og rod på færdselsområder
• Is og sne på færdselsområder og arbejdssteder
• Andet:

ER DER RISIKO FOR AT SNUBLE
– INDENDØRS:
• Ujævne og glatte overflader (alger)
• Niveauforskelle
• Kanter
• Materialer og rod på gulv
• Væske på gulv
• Andet:

RISIKERER MAN AT RAMME NOGET,
HVIS MAN FALDER?
• Potter og andre materialer
• Kanter eller skarpe genstande
• Sten, grene m.m.
• Maskiner
• Andet

FORVÆRRENDE FAKTORER:
• Der skal arbejdes hurtigt
• Man går baglæns eller skræver henover
materialer, affald eller huller
• Trange pladsforhold
• Dårlig belysning
• Andet:

På arbejdsstedet – hvor
arbejdsaktiviteter tager den
ansattes opmærksomhed:

På gangveje
– hvor ansatte færdes:

