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Din krop er også med på arbejde,
så pas på den og følg de 10 råd.

Brug sikkerhedsudstyret på maskinerne
■ Brug beskyttelsesskinnen på kødbåndsaven,
beskyttelsesdækslet på lynhakkeren og andet sik-
kerhedsydstyr - også selv om arbejdet går hur-
tigere uden udstyret.

Tænk før løft
■ Hold byrden tæt ind til kroppen og undgå at
vride og bøje kraftigt i ryggen, når du løfter.
■ Bøj i benene, når du begynder at løfte eller 
skal sætte noget fra dig i gulvhøjde.

Arbejd i gode arbejdsstillinger
■ Variér dine arbejdsstillinger - skift mellem arbejde,
hvor du står, går og løfter, men variér også arbejds-
stillingen, når du f.eks. står og udskærer. ■ Stå med
rank ryg, slap af i skuldrene og hav det, du arbejder
med, i en højde, så dine hænder arbejder lidt under
albuehøjde.

Brug knive og andre 
skarpe arbejdsredskaber sikkert
■ Brug knive og andre arbejdsredskaber, der er udstyret
med et sikkert greb. ■ Brug brynjehandske og eventuelt 
brynje ved længerevarende eller kompliceret ud-
benings- og udskæringsarbejde. ■ Placér arbejds-
redskaber, du ikke bruger, i f.eks.
knivholderen eller kniv-
skeden.
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Hav lys på arbejdet
■ Hav en lysstyrke, der passer til det arbejde, du
udfører - det, du arbejder med skal fremstå tydeligt.
■ Skyg ikke for lyset og stå ikke, så du bliver blæn-
det af lyset eller af reflekser i blanke overflader.

Undgå at falde 
■ Ryd op og gør rent - affald, fedtstof og vand gør
gulvet glat og øger risikoen for fald. ■ Fodtøj med
hælkappe og skridsikre såler mindsker også risiko-

en for fald.

Arbejd i god temperatur og luft
■ Vær opmærksom på kulde og træk fra
åbne vinduer og døre. ■ Tjek om udsugning-
en er tændt og virker, når du f.eks. steger.
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Hold huden sund
■ Beskyt din hud ved at bruge arbejds-
redskaber, beskyttelseshandsker og uparfu-
meret sæbe og creme.

Ryd op og gør rent
■ Ryd op – det giver mere plads til at arbej-
de i gode arbejdsstillinger. ■ Hold lokale,
maskiner, inventar m.m. rene - det giver
bedre hygiejne og indeklima.

Undgå unødig støj
■ Tag hensyn til dine kolleger, når du skal
bruge støjende maskiner. ■ Vedligehold maski-
ner, rullevogne, glideskinner m.m., så de ikke
larmer unødigt.

www.barhandel.dk

Layout Søren Sørensens Tegnestue.Tryk: PrintDivision A/S. 1. udgave, 1. oplag 2002.ASC-varenummer 212013 H
K

-v
ar

en
r.

44
05

05
00

61

Læs mere i BAR Handels 
branchevejledning om "Butiksslagteres arbejdsmiljø"


