HAR I STYR PÅ

ARBEJDS

?

MILJØET

PASSER I

PÅ RYGGEN ?

			 HAR I DET GODT
OG TRIVES I ?

I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de
dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op
på, om I har styr på arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet vil have
fokus på løft, skub og træk, det psykiske arbejdsmiljø samt
på hvordan jeres arbejdsmiljøarbejde fungerer, herunder jeres Arbejdspladsvurdering.
BKD og Fødevareforbundet NNF har i regi af BAR Handel
udarbejdet denne oversigt, for at gøre jer klar til Arbejdstilsynets besøg.
I kan altid kontakte BKD og Fødevareforbundet for ydereligere
rådgivning.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR DETAILHANDEL
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Information om arbejdsmiljø

LØFT, SKUB OG TRÆK
Arbejdstilsynet kan stille krav til butikken ved løft,
skub og træk, der er sundhedsskadelige.
Arbejdstilsynet vil derfor se og spørge ind til, hvordan
I håndterer råvarer, materialer og færdige produkter
samt, hvordan I udfører arbejdet. Arbejdstilsynet har et
særligt fokus på løft af sække og hvor meget de vejer.
Det er derfor vigtigt, at I bl.a. tjekker op på følgende:

TUNGE LØFT
Hvor mange kilo vejer det I løfter? Hvor tæt på kroppen kan I holde det I løfter? Er varerne, og det I løfter
placeret, så I kan undgå at bøje kraftigt i ryggen og
løfte rigtigt? Har I plads til at kunne løfte, så I kan
tage fat med begge hænder og ikke skal vride ryggen?
Er de ansatte instrueret i løfteteknik?

trapper? Bruger I sækkevogn, rullebord eller andre
tekniske hjælpemidler i stedet for at bære råvarer,
skåle og plader med dej og færdig bag mv.? Er transportvejen plan, stabil, ryddelig og veloplyst?

ARBEJDSSTILLINGER
Er der plads til at arbejde i gode arbejdsstillinger?
Er arbejdsborde i en højde, så der ikke arbejdes med
foroverbøjet ryg eller akavede armstillinger med fx
hævede skuldre? Er arbejdet planlagt, så der fx er
variationer i arbejdet?

PLADS OG INDRETNING
Plads og indretning er vigtigt at overveje for at sikre
muligheden for gode arbejdsstillinger. Et løft kan godt
være belastende, selv om byrden ikke vejer ret meget,
hvis I arbejder i dårlige arbejdsstillinger. Er pladsen
trang? Gør indretningen det vanskeligt at komme omkring og arbejde i gode arbejdsstillinger? Er der lang
transport mellem lager og produktion, og skal I fx op
ad en trappe? Er der niveauforskelle?
Læs mere i BAR Handels vejledning
”Modtagelse af bagerivarer”, som du finder på
www.barhandel.dk
Læs mere i BAR Handels materiale om løft på
www.hvordandubedst.dk

BÆRING
Hvis I fysisk går med en sæk eller andre varer over
mere end 2 meter er der tale om ”bæring”, og det
har en betydning for, hvor meget det, man bærer, må
veje. Hvad vejer det i bærer? Hvor langt går I med det i
bærer? Bærer I melsække og andre tunge råvarer på
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Arbejdstilsynet kan stille krav til butikken i følgende
situationer:
• Ved mobning og seksuel chikane mellem ansatte.
• Ved dokumenterede og konkrete risici udefra, fx
røveri og vold eller trusler om vold.
• Ved forhold, der er knyttet til den enkeltes arbejde,
fx vedvarende tidspres, manglende indflydelse på
eget arbejde og som generelt er psykisk belastende.
• Ved fysiske forhold, der kan påvirke psyken, fx indretning af arbejdspladsen, så eventuel flugtvej er
afskåret.
For at finde ud af, om I har problemer med det
psykiske arbejdsmiljø vil Arbejdstilsynet spørge ind
til risikofaktorer og forebyggelsestiltag for at undersøge ud af, om I har forebygget risikofaktorerne
tilstrækkeligt.

RØVERI
Har I foretaget en risikovurdering af risikoen for røveri
i jeres butik? Hvordan sikrer I, at røverier begrænses mest muligt? Er I opmærksomme på, hvordan I
håndterer penge ved kassen, ved optælling af kasse
og transport af penge? Har I har I en plan for håndtering af røveri både under og efter? Har de ansatte fået
instruktion og oplæring i, hvordan de skal håndtere
et røveri? Har I tjek på unges arbejdstid og regler for
unges alenearbejde?
Det er en god ide, hvis I kan vise, at I har forholdt jer
til det psykiske arbejdsmiljø i APV’en og den årlige
arbejdsmiljødrøftelse.
Læs mere i BAR Handels materiale om psykisk arbejdsmiljø på www.detdumærker.dk

Det er derfor vigtigt, at I forholder jer til bl.a.:

MOBNING OG CHIKANE
Er der problemer med ubehagelige drillerier og
omgangstone? Er der eksempler på mobning og
chikane? Hvordan forhindrer I konflikter, drillerier,
mobning og chikane? I er dækket af Handelens Aftale
om Samarbejde og Trivsel – HAST, se nedenfor.

STOR ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES
Hvor ofte er der situationer med arbejdspres? Hvordan
planlægger I forudsigelige travle perioder? Kan de
ansatte nå det, der forventes af dem og ved de, hvad
der forventes af dem? Ved de ansatte hvordan der
prioriteres ved travlhed og fx sygdom?

KUNDEKONTAKT
fx hvordan I håndterer vanskelige kunder og hvordan I forholder jer? Hvordan støtter I hinanden ved
håndtering af vanskelige kunder? Har de ansatte fået
instruktion og oplæring i, hvordan de skal håndtere
vanskelige kunder?
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SÆRLIGT OM HANDELENS AFTALE OM
SAMARBEJDE OG TRIVSEL – HAST
HAST lægger særligt vægt på den forebyggende
indsats, og en vigtig del af deres arbejde er at være
behjælpelige med forebyggende redskaber. HAST
har forpligtet sig til at påse, at mobning og seksuel
chikane ikke finder sted og dermed også til at sørge
for at uoverensstemmelser bliver bilagt.
Ledelse, medarbejdere og Arbejdsmiljøorganisationen
kan henvende sig anonymt til HAST-sekretariatet. På
www.hast-su.dk kan du læse om aftale, ydelser
og hvordan uoverensstemmelser bliver håndteret.
På arbejdspladser med mobning eller seksuel
chikane, skal ledelse og ansatte, via arbejdsmiljøorganisation eller samarbejdsudvalg, drøfte foranstaltninger til håndtering af mobning og seksuel
chikane, hvis ikke retningslinjer er nedskrevet i en
mobbepolitik.

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal have en skriftlig
arbejdspladsvurdering (APV). APV’en kan hjælpe jer
til at få overblik over arbejdsmiljøforholdene - hvad
fungerer godt, og hvor er der eventuelle problemer,
som skal løses og hvornår.
APV´en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, fordi I er under 10 ansatte, skal APV’en
udarbejdes af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab.
Der skal laves APV hvert tredje år, og når der sker
ændringer af betydning for arbejdsmiljøet.
APV’en skal være tilgængelig for ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet, så sørg for at placere den
et sted I alle ved, hvor er. Har I en melsilo skal der
udarbejdes en ATEX-APV.
ATEX-APV er lovpligtigt og skal være tilgængelig for
alle ansatte og håndværkere. Den skal ligeledes gentages hvert 3. år og være skriftlig. Alle bagere og konditorer med en melsilo skal kunne vise en ATEX-APV
til Arbejdstilsynet.
Kontakt BKD for materiale om
udarbejdelse af ATEX-APV for melsiloer

ARBEJDSMILJØARBEJDET
Der skal være oprettet en arbejdsmiljøorganisation,
hvis I har 10 eller flere ansatte under samme cvr
nummer. Alle ansatte (ikke arbejdsledere), der arbejder over 10 timer om ugen tæller med.
Arbejdsgiveren har pligt til, at der hvert år afholdes
en arbejdsmiljødrøftelse. Det er arbejdsgiveren og
arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne, der
gennemfører drøftelsen.

Formålet med arbejdsmiljødrøftelsen er, at I får talt
om arbejdsmiljøet hos jer – hvordan står det til?
Hvad har I gjort i det forgange år? Og hvad skal I have
i fokus på i det kommende år?
Find mere information på www.barhandel.dk
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HAR I OGSÅ STYR PÅ…
1. Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og
materialer
Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes for
farlige stoffer og materialer - eksempelvis visse rengøringsmidler. Se efter om der er faremærke på
etiketten/emballagen.
2. Brugsanvisninger
Der skal være brugsanvisninger til CE-mærkede
maskiner, der er leveret efter 1. januar 1995. Brugsanvisningen er udarbejdet af producenten/importøren,
men I skal have den i butikken.
3. Eftersyn
Der skal være foretaget eftersyn af sagkyndig på fx
maskiner, løfteredskaber, stiger. Se krav i brugsanvisningen.
4. Ulykker
Arbejdsulykker, der har medført 1 eller flere dages
fravær ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til
Arbejdstilsynet, fx via www.easy.dk
5. Instruktion og oplæring
De ansatte skal have modtaget tilstrækkelig og
hensigtsmæssig instruktion og oplæring. Det er
afgørende, at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte på overbevisende
måde kan gøre rede for, at den har fundet
sted.
Find mere information på www.barhandel.dk
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NÅR ARBEJDSTILSYNET
HAR VÆRET PÅ BESØG
Hvis Arbejdstilsynet vurderer at jeres arbejdsmiljø er ok, får I en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der er
væsentlige problemer i jeres arbejdsmiljø får i et påbud e.l. om at bringe
forholdene i orden. Samtidig får I en
gul eller en rød smiley.
Inden Arbejdstilsynet sender et påbud til jer, vil de sende et høringsbrev. Her er det vigtigt, at du læser,
hvad de har set, og om du er enig i
beskrivelsen. Hvis ikke skal du svare
Arbejdstilsynet som der står i brevet.
Vær opmærksom på at sådan et brev
bliver sendt via din digitale postkasse. Så
husk at tjekke den jævnligt – eller sætte
den op, så du får en mail eller
sms, når der er ny post.
Er du i tvivl så kontakt BKD.
Find mere information på www.at.dk

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR DETAILHANDEL

Bager- & Konditormestre
i Danmark
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.: 3263 0400
E-mail: info@bkd.dk
Web: bkd.dk

Fødevareforbundet NNF
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 72 72
E-mail: nnf@nnf.dk
Web: nnf.dk

BAR Handel
Fællessekretariatet
Børsen
1217 København K
Tlf: 3374 6000
E-mail: info@barhandel.dk
Web: barhandel.dk
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