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Arbejdsmiljøvejviser nr. 21
Arbejdstilsynet har udgivet en lang række Arbejdsmiljøvejvisere, hvori der på en snes sider fokuseres på
de væsentligste problemer i de enkelte brancher. De giver gode råd om at identificere problemerne og
om at forebygge, at der sker skader. Nr. 21 handler om plast, gummi, asfalt og mineralolie. I den
fremhæves bl.a.:
Ulykker
Ensidigt gentaget arbejde (EGA) og arbejdsstillinger
Støj
Kemi
Ulykker skal forebygges, bl.a. ved at alle unge og nyansatte – før et ar-bejde påbegyndes – får
tilstrækkelig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde og bliver klar over, hvilke
farer der kan være forbundet med arbejdet. Arbejdslokalerne skal holdes ryddelige og rene, og
gulvbelægninger skal være i forsvarlig stand. Alle skal have det fornødne sikkerhedsudstyr, og det skal
bruges hver gang! Der bør desuden være førstehjælpsudstyr til rådighed, og det er en god ide, at nogle af
de ansatte har gennemgået et førstehjælpskursus, så der kan ydes hurtig hjælp, hvis der alligevel sker
ulykker.
Ensidigt gentaget arbejde, dvs. arbejdsopgaver, hvor man gentager de samme bevægelser med stor
hyppighed en væsentlig del af arbejdsdagen, kan give skader i lænd, nakke, skuldre og arme. Man skal
passe på, at det ikke sker fx ved længerevarende fratagning af færdige emner ved maskiner eller ved
monteringsarbejde med eller uden brug af håndredskaber. Også langvarigt arbejde ved computer kan
give belastninger. Dårlige arbejdsstillinger skal også undgås; man skal især være opmærksom på
arbejde, der foregår lavt nede eller med armene løftet over skulderhøjde eller langt fra kroppen. Også ved
arbejde, hvor man skal bruge kraft fx tunge løft, kan kroppen blive udsat for stor belastning. Det er
vigtigt, at den enkeltes arbejdsplads er indrettet, så den passer til vedkommendes størrelse og til det
arbejde, der skal udføres. Og det er vigtigt, at man sørger for variation i bevægelserne og hverken sidder
for længe stille eller bruger kraft i for lang tid ad gangen.
Støj over et vist niveau gennem længere tid giver risiko for høreskade. Vedvarende støj kan også
medføre stress med bl.a. træthed og nedsat koncentrationsevne til følge. Arbejdstilsynet har fastlagt, at
ingen må udsættes for en gennemsnitlig støjbelastning over 85 dB (A). Virksomheder skal så vidt muligt
indrettes, så støjniveauet i lokalerne ikke er for højt. Sprøjtestøbemaskiner, ekstrudere, kværne og andre
maskiner på plastforarbejdende virksomheder kan imidlertid give så højt et støjniveau, at det er
nødvendigt at bruge høreværn. Man skal altid bruge høreværn i lokaler, hvor det er påbudt, og også
andre steder, hvis man føler sig generet af vedvarende støj.
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