Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Tjekliste - sikkerhedsgennemgang
Intern færdsel: Fysiske forhold, viden og adfærd
Metode
Tjeklisten benyttes til sikkerhedsgennemgang af den interne færdsel på virksomheden.
Under gennemgangen tjekker I de fysiske forhold på listen og kontrollerer om medarbejdere og
ledere udviser en adfærd, der er forsvarlig og i overensstemmelse med aftalerne på virksomheden.
Medarbejdernes og ledelsens viden om færdselsregler kontrollerer I ved at interviewe et antal
medarbejdere under sikkerhedsgennemgangen.

Afdeling:_____________________________

Emne

Dato: ________________

√

÷

Bemærkning

Udført
dato
√

Opmærkning, skilte, spejle:
Er opmærkning intakt på:
- gulve indendørs?
- asfalt og belægning udendørs?
Er skilte intakte og synlige?
Er spejle intakte?
Lys og lyd:
Fungerer lys- og lydsignaler?
Benyttes manuelle lydsignaler som aftalt ?
(fx at dytte)?
Respekteres signalerne?
Udsyn:
Er udsynet hindret ved:
- færdsel gennem porte og døre
- færdsel omkring hjørner og sving
- færdsel fra reoler, pallestabler, maskiner m.v.
Reoler og bulkstabling:
Er reolerne intakte mht.:
- skilte med max. tilladt vægt?
- fastgørelse i gulv eller væg?
- beskyttet endestiger (truckværn/forstærk-ning)?
- pallestop på reolernes bagside?
- låsestifte korrekt anbragt?
Er stabling i reoler / bulkstabling sikker uden risici
for nedstyrtende genstande?
Godshåndtering over 2 m, bl.a. ved truck og
kran:
Er der udsyn ved arbejde i højden i forhold til gående?
Respekteres gåendes ’Ingen adgang’ til områder,
hvor der håndteres gods i højden?
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Emne

√

÷

Bemærkning

Udført
dato
√

Orden, ryddelighed og køretøjer:
Er færdselsveje ryddelige?
Er gulve unødvendig våde og glatte?
Er dæk og bremser på køretøjer i orden?
Er lys, spejle, advarselstrekant mm. på køretøjer i
orden?
Viden om færdselsregler:
Er nyansatte instrueret i færdselsregler?
Kendes færdselsreglerne (vigepligt, hastighed,
signaler, arbejde med godshåndtering i højden,
m.v.)?
Kendes konsekvenser ved overtrædelse af færdselsregler?
Adfærd:
Følges færdselsreglerne?
- hastighed?
- vigepligt?
- ensrettet færdsel?
- arbejde med godshåndtering i højden?
Respekteres opmærkning af:
- oplagspladser og friholdelsesarealer?
- arbejdsområder?
- køre- og gåveje?
- fodgængerfelter, hajtænder m.v.?
- opladestationer
- parkeringspladser?
Reageres, hvis overtrædelser ses?
Sikkerhedsgennemgang udført
Dato:

Ansvarlig for gennemgang
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