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Sikkerhed ved faldulykker
To medarbejdere er blevet skadet inden for et år på et og
samme gangareal, hvor der er plastikspalter 50 x 50 cm.
Arealet passeres ved flytning af grise og bliver meget glat
af grisemøg
Medarbejder 1: Medarbejderen småløb og gled ind på det tilstødende betongulv, som har en bremsende effekt. Han vred rundt
på foden, som brækkede, og han var sygemeldt i tre måneder. Et
år senere har han stadig lette smerter.
Medarbejder 2: Medarbejderen gled og greb ud for at undgå at
falde. Han ramte derved en jernskinne og skar sig i hånden. Der
gik infektion i såret, hvilket medførte en længere sygemelding.
Cirka seks måneder efter ulykken har han ingen umiddelbare eftervirkninger.
Hvert år kommer 8.000 danskere til skade på deres arbejde ved
et fald eller styrt. Og det er kun de tilfælde, der bliver indberettet
til Arbejdstilsynet. I virkelighedens verden snubler og falder vi
langt mere. De fleste faldulykker kan dog undgås, hvis man følger nogle få, enkle retningslinjer.
Undgå faldulykker
Sørg for:

at gulvene er jævne, faste, stabile og tørre

at gulvene er rengjorte

skiltning, som gør opmærksom på evt. fare

beskyttelsesudstyr, som skridsikkert fodtøj

at arbejdsstederne får tilstrækkeligt lys

at der benyttes skridtsikkert underlag
God arbejdspraksis
Sæt fokus på ulykker, også dem der var tæt på at ske, og tag en
ordentlig snak om årsagerne – husk ulykkerne har personlige
omkostninger, men også økonomiske omkostninger (sygeløn og
vikardækning).

Målet skal så vidt muligt være at fjerne faren ved kilden,
f.eks. opretning af ujævne gulve.

Næstbedst løsning er ændret arbejdsmetode, f.eks. nye metoder til rengøring.

Den sidste forebyggende foranstaltning er beskyttelse f.eks.
fodtøj med skridsikre såler.

500.000 faldulykker om året i
EU
Glide-, snuble- og faldulykker er
den hyppigste årsag til skader i
alle brancher i EU. Disse ulykker
medfører hvert år ca. 40.000 tilfælde af alvorlige kvæstelser og
1.000 dødsfald.
Underlagets materiale og udformningen af underlaget har
stor betydning for risikoen for at
falde og komme til skade. Der
findes langt hen ad vejen løsninger, der forebygger skrid- og
faldulykker, og produkter som er
med til at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet: Undgå fald fra stiger og vognlad
Skridsikker arbejdsplads
BFA Industri har gennemført en kampagne mod faldskader.
Se mere her.
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur udarbejder faktablade om
forskellige arbejdsmiljørisici. Faktablad om forebyggelse af glide-, fald- og snubleulykker på arbejdspladsen finder du her.
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