STALDRAÐU VIÐ!

Er ég RÉTT
klædd(ur)?

Eftir þörfum:

SKYLDA:
Gleraugu • hjálmur • öryggisskór
sýnileikafatnaður

Andlitshlífar • heyrnahlífar • hlíðfarfatnaður
fallvarnarbúnaður • hanskar • öndunargríma

Get ég
DOTTIÐ?

Stigar • tröppur • vinnupallar
hálka • staurar • op • umgengni

Getur eitthvað
HRUNIÐ á mig?

Er ég viðbúin(n)
ef SLYS á sér stað?

Þarf ég að
huga að öðrum
LÖGNUM?

Veldur tækið
HLASSINU?

Kanntu að grafa
SKURÐ?

1m

Neyðarútgangur • slökkvitæki • sjúkrakassi
Í neyð hringið í

11 2

Geng ég
VEL UM?

Vertu svolítið LAGLEGUR!

Fara eftir útboðsteikningum og verklýsingu

Leitaðu upplýsinga hjá veitufyrirtækjum á svæðinu

Skoðaðu ástand á stroffum, keðjum og lyftibúnaði

Passa: girðingar • keilur • skilti • viðvörunarljós

Haltu þig í öruggri fjarlægð

Súrefnisskortur • mengun • ryk • varasöm efni
Þarf réttindi til að vinna í lokuðu rými?

Gleymdu ekki hlutum á gólfinu, gakktu frá strax

Ertu með uppsetningu
VINNUPALLA á hreinu?

Stigi öruggur og festur • handrið í 1m hæð

Nota stýrilínur • 3 m frá tæki • einn segir til

Miðrið/hnélista • 150 mm táborð

Er ég að vinna í
LOKUÐU RÝMI?

Ertu í STUÐI?

Allir hlutir eiga samastað

Ekki ganga undir hlass

EBO-202

Er ég nógu vel
GIRT(UR)?

#1

Fullrjúfa

#2

Tryggja gegn innsetningu

#3

Sannreyna spennuleysi

#4

Jarðtengja og skammhleypa

#5

Hylja eða girða af nálæga
spennuhafa hluti

Get ég
BRENNT mig?

Ertu að nota RÉTTU TÆKIN
og kanntu að nota þau rétt?

Rétt verkfæri • Rétt verklag

Er ég í
VINNUHÆFU
ástandi?

Jarðvegur frá skurðbakka > 1m
Aldrei vera einn í djúpum skurðum

Er ég í
ÁREKSTRAR
HÆTTU?

Vélar • búnaður • umferð • ófærð

Er ég með öll
RÉTTINDI til vinnu?

Þreyta, reynsluleysi, þekkingarleysi, kæruleysi
og vanbúnaður eykur líkur á slysum
Vatn • gufa • varasöm efni

Neysla áfengis og vímuefna er bönnuð.

rafmagn • lagnir

Sömu öryggisreglur gilda fyrir verktaka og starfsmenn

Sársaukaskyn líkamans veit sínu viti. Taktu mark á því.

Samráð og samvinna er lykill að öryggi

Er ég með þann öryggisbúnað sem ég þarfnast? • Þarf ég að láta vita af mér / tilkynna um verk?

