Sikkerhedsbestemmelser
&
Arbejdsmiljøforhold

for arbejdet for
fremmede håndværkere på

Odinsgaardens Ejendomme

Betingelser
Alle fremmede håndværkere, der arbejder hos Odinsgaardens Ejendomme, er underlagt de efterfølgende betingelser og har pligt til at efterleve dem.
− Er entreprenører eller deres ansatte i tvivl om, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant i den
afdeling, hvor et arbejde skal udføres, kontaktes den person (rekvirenten), der har beordret
arbejdet udført.
− Vi forventer selvfølgelig, at disse regler overholdes, men skulle de ikke blive overholdt, kan
det i yderste konsekvens føre til bortvisning.

Ved alarmopkald på tlf. 112
Oplys navn, hvor, hvor mange der er kommet til skade og ulykkens art.
Arbejdsulykker skal forhindres
Arbejdsmiljøorganisationen på Odinsgaardens Ejendomme vil medvirke til, at alt arbejde udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt og at det ydre miljø ikke belastes.
Alle, der arbejder på eller for Odinsgaardens Ejendomme, har et ansvar for arbejdsmiljøet og miljøet
og for, at ulykker undgås.
Alkohol eller euforiserende stoffer
Alkohol eller euforiserende stoffer og arbejde hører ikke sammen. Derfor er det ikke tilladt at indtage
eller være under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer under udførelsen af arbejdsopgaver for Odinsgaardens Ejendomme.
Ledelsen kan give lejlighedsvise tilladelser til alkohol f.eks. i forbindelse med festlige lejligheder eller
lignende.
Rygning
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.
Rygning er kun tilladt uden for bygningerne.

Adgangsveje/sikre arbejdsforhold
Før igangsættelse af arbejdet og løbende skal entreprenøren sikre sig, at der er kørefast underlag på
adgangsvejene.
Ligeledes at arbejdsstedet er ryddet og jævnt og sikkert, således arbejdet kan ske fuldt forsvarligt.
Materialer
Materialer, der anvendes, forudsættes at overholde gældende lovgivning.
Stillads
Stilladser skal være opsat af personer med uddannelse i henhold til gældende regler og ligeledes opstillet i henhold til de gældende regler.
Det præciseres, at ingen må arbejde på stilladset, før der er opsat
Grønt skilt med tekst i henhold til gældende regler
Er stilladset under ombygning, eller stilladset på anden måde ikke længere må anvendes, skal det
være forsynet med rødt skilt.
Lifte
Der må kun anvendes godkendte lifte og liftene skal have gennemført og være mærket med de obligatoriske eftersyn.
Ved liften skal der altid være den gældende brugsanvisning og liften skal altid anvendes i henhold til
denne.
Seletøj
Seletøj skal være godkendt og skal have gennemført og være mærket med de obligatoriske eftersyn.
Seletøjet skal altid anvendes i henhold til nedenstående:
• altid ved lifte med mandskabskurve på gafler, edderkoppelifte, sakselifte hvor platformen kan
forskydes ud over understøtningsfladerne og bomlifte.
• alle de steder hvor der midlertidigt ikke er fornøden sikkerhed med opsat stillads med rækværk (indtransport materialer m.m.)
• Alle de steder hvor der i øvrigt er krav i henhold til gældende regler.
Stiger
Stiger skal være godkendte samt være efterset i henhold til gældende regler.
Stiger skal altid anvendes og være opsat i henhold til de gældende opstillingsforskrifter.
Ved anvendelse af stiger over 5 m skal der anvendes fodmand, eller stigen skal være forsvarligt fastgjort foroven.
Stiger skal generelt erstattes af lifte, platforme eller stilladser ”hvor det er muligt”.

Varmt arbejde
Definition af varmt arbejde : Tagpap, svejsning eller lodning
Personer, der arbejder med opgaver, der hører under betegnelsen ”varmt arbejde”, skal have det
fornødne certifikat og følge Arbejdstilsynets vejledninger.
Før og under arbejdet:
• Arbejdet må ikke startes, før rekvirenten (den, der har beordret arbejdet udført) har givet
starttilladelse.
• Rekvirentens specifikationer og anvisninger skal følges. Man er selv ansvarlig for planlægning,
nødvendig instruktion og brug af de rigtige hjælpeværktøjer.
• Undersøg, hvor nærmest egnede slukningsmateriel er. Der må ikke blokeres for adgangen til
brandslukningsudstyr.
• Beskyt/overdæk brandbart materiale, der ikke kan flyttes.
• Hvis arbejdsstedet er meget tørt (brandfarligt), fugtes det.
• Tjek at der ikke tilledes gasser til området.
• Tjek, at udstyret er i orden.
Efter arbejdet:
• Tjek grundigt for rester af gløder.
• Når arbejdet er slut, meddeles dette til rekvirenten.
Kemiske stoffer og materialer
Kun stoffer og materialer, der kan godkendes til brug på Odinsgaardens Ejendomme, må anvendes.
Emballagen skal være forskriftsmæssigt mærket. Arbejdspladsbrugsanvisning skal forevises rekvirenten og på forlangende af arbejdsmiljøorganisationen. Entreprenøren er selv ansvarlig for bortskaffelse af egne overskudsmaterialer og eget affald på forsvarlig måde.
Rengør arbejdsstedet.
Personlige værnemidler
(briller, handsker, åndedrætsværn mv.) skal anvendes, hvor det er påbudt.
Plan for sikkerhed og sundhed PSS
Ved arbejde i højden eller ved arbejde med støvende eller støjende aktiviteter eller aktiviteter der i
øvrigt kræver en arbejdsbeskrivelse jvf. PSS skal der på forlangende kunne fremvises en arbejdsbeskrivelse, der fortæller/anviser, hvordan man vil sikre optimale arbejdsmiljøforhold i den givne situation.
Nøgler
Ved behov for nøgle tages kontakt til rekvirent.
Der skrives under for modtagelse, og man er erstatningsansvarlig.
Vær opmærksom på, at der er systemer, der koster flere hundrede tusinde kroner.

