LANDBRUG

Sikkerhed ved håndtering af base
En medarbejder, som skulle i gang med at højtryksrense
en svinestald, ville bruge den basiske sæbe Bio Gel, der er
god til at løsne fedtlag
Da han åbnede flasken med sæbe, var han så uheldig at få en
dråbe i øjet. En kollega sørgede for, at han blev lagt ned og fik
øjet skyllet. Der var ingen egentlig øjenskyl på stedet, i stedet
brugte kollegaen en engangssprøjte og vand fra hanen. Det blev
besluttet at køre den tilskadekomne på skadestuen, men da
smerterne blev værre, blev der sendt bud efter en ambulance.
Øjet blev skyllet hele vejen til skadestuen, og her fortsatte skylningen. Medarbejderen måtte melde sig syg i 14 dage og fik en
blivende ridse på hornhinden.
Højtryksrensning – brug værnemidler
Manuel rengøring med højtryksrenser er en af de mest belastende arbejdsopgaver i landbruget. Og uden personlige værnemidler
er øjne, ører og luftveje i farezonen. Iblødsætning med sæbe
som Bio Gel letter rensningen, men kræver samtidig håndtering
af kemikalier. Her er øjenværn lige så vigtigt som under selve
højtryksrensningen.
Briller og øjenskylleflasker
Øjnene er vores mest følsomme organ. Stænk af syre, base eller
lignende i øjnene kan ødelægge synet. Og selv små strint kan
irritere øjnene i lang tid. Derfor er det ekstremt vigtigt at de beskyttes mod farlige kemiske stoffer.
Beskyttelsesbriller er det vigtigste værnemiddel mod at få kemikalier i øjnene. Skulle det alligevel ske, skal der skylles grundigt
og længe. Arbejdstilsynet anbefaler:
 Ved alle former for ætsning skylles øjnene omgående med
vand fra en vandhane, en drikkefontæne eller en øjenskylleflaske (sidstnævnte er at foretrække, men ikke et lovkrav).
 Hold øjenlågene fra hinanden under skylningen.
 Sørg for omgående lægebehandling ved øjenætsninger.
 Fortsæt skylningen, indtil lægen eller skadestuen overtager
behandlingen.
 Temperer vandet, hvis det er muligt.

Faresymboler
Det er et lovkrav, at emballager
med sundhedsfarlige kemikalier
skal bære en etiket med et eller
flere faresymboler. Disse symboler skal signalere, hvilken slags
fare, håndtering af stoffet indebærer.
Bruger du produkter med faresymboler, skal din Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) indeholde
følgende oplysninger om dem:

Risici.

Brug af værnemidler.

Opbevaring.

Bortskaffelse af produktet.

Få mere at vide
Videncentret for Landbrug tilbyder en database, når du skal
udarbejde en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB), hvilket er lovpligtigt, hvis medarbejderne håndterer farlige stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser nr. 18 omhandler arbejdsfunktionerne i landbrug, skovbrug og fiskeri med information
om brug af kemikalier. Endvidere gælder At-vejledning om arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. Se også
At-vejledning om øjenværn.
BAR Jord til Bord har udarbejdet en plakat der viser faresymboler.
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