Folder om sikkert arbejde
i slagterbutikken

FLIRT forbudt i slagterbutikken

Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg,
når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om kød, når du
arbejder, og stegen bagefter.

Fingrene væk fra kniven.
Læg pålægget på slæden/
anlægspladen

Brug altid slæden til
at skubbe kødet mod
kniven – smid hellere
den lille rest kød ud

Brug en kraftig klud, eller
børste, når du rengør
kniven

Pas ekstra på, når du skærer
stumper/endestykker, da
dine fingre kommer nær
kniven

Pas på kniven,
når du tager
pålægsskiverne
på venstre side

Juster afstanden
mellem kniv og slæde
af og til, så dine fingerspidser ikke kan
komme ned i revnen
mellem kniv og slæde

Afstanden skal sættes
på

0 når du gør rent

Vil du med i biffen og se
øh ... båndsavsmassakren?
Der er masser af blod og oversavede fingre i ”Motorsavsmassakren”.
Men lad de blødende fingre blive på filmlærredet og koncentrer dig
om arbejdet, når du står ved båndsaven.

Arbejd alene, så du kan
koncentrere dig om
opgaven
100% fokus på det du
laver, ikke noget med at
tale med andre

Læg altid kødet helt
tilbage på rullebordet,
så kødet støtter på den
bagerste opbukkede
kant

Tjek at maskinen står, så
ingen kan forstyrre eller
skubbe dig

Træk beskyttelsesskinnen
helt ned til kødet

Pas på, at fingrene ikke
kommer tæt på klingen,
når du fører kødet gennem
saven
Hold godt fast med begge
hænder ude på siden af
kødet

Hold fingrene samlet

Det er den slags sms’er,
man vil give sin højre
hånd for, ikke? Men lad
være med det. Behold
din hånd og hold øjnene
på koteletterne, når du
svinger flækøksen.

Hej skat ... gir du en hand i aften? ;-)

Ingen fedtede hænder.
Ellers kan flækøksen
smutte

Hold øje med dine fingre.
Og flyt dem!

Jeg så zorro i fjerneren i går aftes!

Med kårde fægter Zorro sig gennem alle forhindringer. Men det er altså
ikke en kårde du holder, men en kniv, så hold den nede ved kødet og
undgå store armbevægelser.

Ingen fedtede fingre.
Ellers kan kniven smutte

På med skærehandsken,
hvis du arbejder i lang tid
eller med vanskelig udbening og udskæring

Put kniven i knivskeden
eller knivholder, når du
ikke bruger den

Sådan KAN DU slippe for NOGENSINDE at
købe nye handsker IGEN

“Ups!” er et af de ord, der helst ikke skal komme, når du står ved en
lynhakker. Men sker det, at du taber skraberen ned i kødet, så grib ikke
efter den, for du risikerer at hånden trækkes ind mod den roterende kniv.
Pyt med, at kødet så skal smides ud, hvis skraberen er røget i. Dine fingre
og hænder er vigtigere end 25 kilo kød!

Brug kun vaskebørste, når
maskinen er slukket

Brug vaskebørste med
beskyttelsesskærm

Stop lynhakkeren, inden
kødet tages op

Pas på kniven,
når du skraber
kød og gør rent

Drej kniven, så den
skarpe side ikke vender
mod din hånd, når du
gør rent

hvis du taber skraberen,
mens lynhakkeren kører,
så stop maskinen og smid
kødet ud

Vær skarp når kniven er sløv

Gaaab! Det er måske kedeligt at slibe knive. Og det bliver ikke bedre
af, at du kom for sent i seng i går. Men er du træt og uoplagt, kan det
gå galt. Ved knivsliberen, kan kniven nemt smutte og ramme dig eller
andre i lokalet.

Brug altid begge hænder

Følg kniven med øjnene
– altid!
Hold skæret væk fra
kroppen

Beskyt evt. øjnene med
beskyttelsesbriller

Giv aldrig sikkerheden fingeren

i slagterbutikken
Gode råd:

Koncentrer dig altid 100 %
om arbejdet, når du er i
nærheden af knive og
maskiner

Det er fint at have det sjovt
– men forbudt at lege i slagterbutikken

Giv hinanden gode råd om
sikkerhed
Pas på hinanden, og se
efter, at ingen laver ulykker
Tjek at maskinens sikkerhedsudstyr virker, som det
skal, og fx ikke er fjernet

Det går galt, hvis du ikke
tænker dig om
Tjek at maskinen ikke er i
nærheden af døre og gangarealer, så der ikke er nogen,
der kan komme til at skubbe
til den, der står og arbejder

Husk altid at vedligeholde
maskiner, også det sikkerhedsmæssige udstyr

Anbring maskinen, så du kan
koncentrere dig om opgaven.
Fx i et hjørne, så du står med
ryggen til lokalet. Eller anbring maskinen i et særskilt
lokale med maskiner

Brug altid det godkendte
sikkerhedsudstyr, når du bruger
maskinerne

Sluk altid for strømmen ved
rengøring

HA’ EN FINGER MED I SPILLET

Ofte tænker man først på sikkerheden,
når ulykken er sket, og det er for sent
Så hvorfor ikke allerede fra i dag tænke
på din og kollegernes sikkerhed? Det.
gør du ved altid at være koncenteret om
det, du arbejder med og ved at følge de
råd, vi har samlet i denne folder
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Der er så mange gode ting du kan bruge
dine fingre til. Men hvad nu, hvis du er
uopmærksom et øjeblik, og derfor mister
en finger på en af maskinerne i slagterbutikken? Så er der pludselig mange
ting, du ikke længere kan.

