Dokumentnamn

Lantbruk – Fjäderfä
Företag

Datum

Avdelning

Deltagare

Checklistan används av arbetsgivaren för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder.

Förklaringar och tips på användning av checklistan
Svarskolumnen Checklistan innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Hoppa
över de frågor som inte är relevanta genom att till exempel stryka ett streck i
svarskolumnen. I övrigt besvaras frågorna med Ja eller Nej.
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Riskkolumnen

Gör en riskbedömning för de relevanta frågorna. Beroende på situation kan
riskbedömningen göras direkt när frågan besvaras eller i ett senare skede med
hjälp av expertis som inte är med vid undersökningen. Vi rekommenderar den
enkla riskklassningen som du ser här bredvid. Det kan vara lämpligt att samtidigt
markera de frågor som behöver åtgärdas, till exempel genom att rita en cirkel
runt den gjorda riskbedömningen. Nu har du skapat en skriftlig riskbedömning
som alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

Åtgärd

Åtgärden utarbetas i samråd med dem som berörs och vid behov med hjälp
av (extern) expertis. Själva åtgärden bör föregås av en analys i vad som orsakar
risken och åtgärdsförslaget bör helst inkludera en uppskattning av kostnaderna
för åtgärden. Arbetsgivaren beslutar om åtgärden, vem som ska utföra åtgärden
och till när den ska vara klar. Nu har du skapat en skriftlig handlingsplan som
alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

Ansvarig för
utförande

Arbetsgivaren som dock kan ha delegerat det praktiska arbetet till annan person.
I så fall kan båda namnen anges.

Kontroll utfört
datum

Arbetsgivaren kontrollerar att åtgärden är utförd.

Enkel riskklassning

Fråga

Ja

DEL 3. FJÄDERFÄ
1. Har ni ordning, reda och städat på arbetsplatsen?

2. Används hörselskydd vid behov?

3. Används anpassat andningsskydd med partikelfilter
(och ev. gasfilter) vid arbete i stallar?

4. Används personlig skyddsutrustning vid hantering av
kemikalier?
(Ex. handskar, skyddsglasögon och andningsskydd.)

5. Finns ögonskölj där kemikalier hanteras?

6. Förvaras veterinärmedicinska preparat och dylikt i
låsbart skåp?

7. Om kvävekärl används vid förvaring av medicin finns
kända rutiner?

8. Har medarbetarna utbildning i medicinhantering?

9. Finns särskild avsedd behållare för använda kanyler?

Sanktionsbelagt
10. Finns väl fungerande ventilation och kontrolleras
den regelbundet?
(T.ex. gödselgaser, vid upplock och packlinje.)
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Nej Riskbedömning		 Åtgärd
Låg Med Hög			

Ansvarig för
Klart när?
utförande		

Kontroll
utförd datum

Fråga
Ja
Nej Riskbedömning		 Åtgärd
			Låg Med Hög			
11. Används system för att binda dammet?

12. Blötläggs stallet innan tvätt?

13. Finns rutiner kring risker med smittor?
(T.ex. Salmonella och Newcastle sjukan.)

14. Finns handtag för att öppna kylrum inifrån?

15. Finns ergonomiska mattor och stolar vid arbetsstationer?

16. Finns punktbelysning vid arbetsstationer?

17. Kan arbetshöjden anpassas på arbetsstationerna
utmed produktionslinjen?

Formalin
18. Vid användning av formalin är personalen medveten om riskerna?

19. Används relevant skyddsutrustning?
(Läs säkerhetsdatablad.)

20. Anordnas medicinska kontroller för den personal
som använder formalin?
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Ansvarig för
Klart när?
utförande		

Kontroll
utförd datum

Fråga

Ja

Nej Riskbedömning		 Åtgärd
Låg Med Hög			

21. Finns rutiner för att kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för onödig exponering?
22. Varningskyltas stall som är under behandling av
formalin?

Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan.
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