Skráning og aðgerðaáætlun

Skráning er yfirfærð í réttri röð af Vinnuumhverfisvísi fyrir skrifstofur.
Skref 2-5 í sex skrefa aðferð
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= Framkvæmdahluti áhættumats

Dags: 20-25 apríl 2007 Unnið af: **ÖT/ÖV Jón Jónsson og Guðrún Jónsd. Deild/viðfangsefni: Skrifstofur Annað: Yfirfært úr Vinnuumhverfisvísi fyrir skrifstofur

Hætta, færð af
Möguleg
vinnuumhverfis- áhrif
vísi (gátlista)
á heilsu
2

Vinnuverndarstarfi ábótavant

Skráning slysa
og “næstumslysa”
ábótavant

Hverjir eru í
áhættu
3a

Almenn áhrif
á heilsu

Almenn áhrif
á heilsu.
Slys gætu
endurtekið sig

Flokkun
áhættu
L,M,H*

3b

Starfsfólk

Starfsfólk

4

M

M

Hvað er gert núna til
að draga úr
áhættunni?
5a

Tilviljunarkennt
öryggis og
heilbrigðisstarf

Ekkert

Aðgerðir/ úrbætur

Áætlaður
Kostnaður
5b

Koma á vinnuverndarstarfi.Senda fólk á
námskeið.Klára áhættumat. Skoða ráðgjafamöguleika
Hafa eyðublað í
áhættumatsmöppu sem
hægt er að skrá í slys og
næstum slys

Áætluð verklok,
ábyrgðaraðili
og staðfest verklok

5c

100.000200.000 kr

1.000 kr

5d
Áætluð verklok:
1.ágúst 2007
Ábyrgðaraðili:
Guðrún Jónsdóttir
Staðfest verklok:
MUNA AÐ SKRÁ
Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Guðrún Jónsdóttir
Staðfest verklok:
Áætluð verklok:

Engin
nýliðafræðsla
um vinnuvernd
AÐSTÆÐUR:
Þunguð kona
við starfsstöð 1

Yfirborð gólfs
er mjög slitið á
skrifstofu 3
(dæld í gólfi)

Almenn áhrif
á heilsu

Nýliðar og
annað
starfsfólk

Almenn áhrif
á heilsu

Viðkomandi
starfsmaður

Fallhætta, og
álag á
stoðkerfi

Starfsfólk og
ræstitæknar

M

Ekkert

H

Starfsmanni meðal
annars hjálpað við
þungan burð

H

Ekkert, fólk tekur
krók framhjá sliti

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun
*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)
**ÖT/ÖV = öryggistrúnaðarmaður / öryggisvörður

Fræðsla um vinnuverndarmál fyrir nýliða

Ábyrgðaraðili:
Sólveig Gunnarsdóttir
Staðfest verklok:
Alltaf í gangi
Áætluð verklok:
15. maí 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Jónsson
Staðfest verklok:

Kynna starfsmanni og
starfsfólki leiðbeiningar
og reglur R-931/2000.
Áhættumeta starf.
T.d. færa starfsmann til

Nýtt gólfefni

100.000200.000 kr

Áætluð verklok:
30. maí 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Sigurðsson
Staðfest verklok:

Kostnaður er gróflega áætlaður
og stundum sleppt

Skráning og aðgerðaáætlun

Hætta, færð af
Möguleg
vinnuumhverfis- áhrif
vísi (gátlista)
á heilsu
2

Hverjir eru í
áhættu
3a

Yfirborð gólfs
er slitið á
skrifstofu 6

Álag á
stoðkerfi

Hiti og ryk í og
frá rými 5.
Ljósritunar- og
prentaraherbergi
Herbergi 1,2,4
og 6 snúa suður
og þar er mikil
hitamyndun

Höfuðverkur
Þurrkur í öndunarfærum og
augum. Erting
í slímhimnum

Óþægindi,
Höfuðverkur
Þurrkur og
erting í slímhimnum o.fl.
Vantar
T.d.
öryggisblöð yfir eituráhrif,
hættumerkt efni bruni og
og læsanlega
húðerting
hirslu fyrir þau.
Glampamyndun Augnþreyta
á tölvur í
og álag á
herbergjum 4
stoðkerfi
og 6
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3b

Starfsfólk og
ræstitæknar

Starfsfólk

Starfsfólk á
viðkomandi
starfsstöðvum

Starfsfólk og
ræstitæknar

Starfsfólk í
herbergjum 4
og 6

Flokkun
áhættu
L,M,H*
4

L

L

M

M

M

Hvað er gert núna til
að draga úr
áhættunni?
5a

Ekkert

Ekkert

Gluggatjöld dregin
fyrir og gluggar
opnaðir

Hættumerkt efni
geymd á hillu í
ræstiklefa

Gluggatjöld dregin
fyrir á sólardögum

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun
*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)

Aðgerðir/ úrbætur

Áætlaður
Kostnaður
5b

Nýtt gólfefni

Setja opnanlega glugga
á herbergið eða útbúa
sog fyrir loftskipti

Setja sólarfilmu á
gluggana

Fá öryggisblöð fyrir
hættumerkt efni. Útbúa
læsanlegan skáp inn í
ræstiklefa. Upplýsa
starfsmenn um efni.
Snúa borðum svo að
tölvuskjáir séu 90
gráður á glugga

Áætluð verklok,
ábyrgðaraðili
og staðfest verklok

5c

100.000200.000 kr

5d
Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Sigurðsson
Staðfest verklok:

50.000150.000 kr

Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Jónsson
Staðfest verklok:

50.000100.000 kr

Áætluð verklok:
30 maí 2007
Ábyrgðaraðili:
Guðrún Jónsdóttir
Staðfest verklok:

20.00050.000 kr

Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili
Guðrún Jónsdóttir
Staðsett verklok:

0 -10.000 kr

Áætluð verklok:
30. maí 2007
Ábyrgðaraðili
Guðrún Jónsdóttir
Staðsett verklok:

Skráning og aðgerðaáætlun
Hætta, færð af
Möguleg
vinnuumhverfis- áhrif
vísi (gátlista)
á heilsu
2

Vinnuaðstöðu
ábótavant í
flestum
skrifstofum

Þungur burður
til og frá
ljósritunaraðstöðu
Engin þjálfun í
líkamsbeitingu
og notkun
léttitækja
Vantar viðbragðs
-áætlun vegna
hugsanlegs
eineltis og
ofbeldis á
vinnustaðnum

Óloft á
salernum

Hverjir eru í
áhættu
3a

Álag á
stoðkerfi

Álag á
stoðkerfi

Álag á
stoðkerfi

Andleg vanlíðan,
einangrun og
fleira

Óþægindi

3/4

20-25 apríl 2007
Flokkun
áhættu
L,M,H*

3b

Starfsfólk

Starfsfólk

Allir
starfsmenn,
sérstaklega
nýir
starfsmenn

Starfsfólk

Starfsfólk

4

L

M

M

H

L

Hvað er gert núna til
að draga úr
áhættunni?
5a

Ágætis borð og stólar

Ekkert

Til eru gömul
fræðslurit um
líkamsbeitingu

Ekkert

Ekkert

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun
*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)

Aðgerðir/ úrbætur

Áætlaður
Kostnaður
5b

Kaupa nýjar
músarmottur, fótskemla
og skjalahaldara fyrir
þá sem þess óska
Kaupa trillu til að flytja
kassa.Skoða möguleikann á að önnur léttitæki
almennt geti komið sér
vel í fyrirtækinu

5c

Laga loftræstingu á
salerni

5d

25.000 –
40.000 kr

Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Jóhanna B
Staðfest verklok:

20.00050.000 kr

Áætluð verklok:
30. maí 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Jónsson
Staðfest verklok:
Áætluð verklok:
15 júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Guðrún Jónsdóttir
Staðfest verklok:

Nýir starfsmenn fái
skipulega þjálfun. Allir
fái þjálfun þegar nýtt
léttitæki er keypt.
Útbúa skriflega
viðbragðsáætlun og
hafa í áhættumatsmöppu.

Áætluð verklok,
ábyrgðaraðili
og staðfest verklok

1.000 kr

10.000200.000 kr

Áætluð verklok:
30. maí 2007
Ábyrgðaraðili
Guðrún Jónsdóttir
Staðsett verklok:
Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili:
Guðrún Jónsdóttir
Staðfest verklok:

Skráning og aðgerðaáætlun
Hætta, færð af
Möguleg
vinnuumhverfis- áhrif
vísi (gátlista)
á heilsu
2

Vantar læstar
hirslur fyrir
persónulega
muni.
Ljós á
neyðarlýsingu
við útidyr ekki
virkt
Vantar betri
lýsingu
utandyra
Liggur ekki
fyrir
neyðaráætlun í
fyrirtækinu

Hverjir eru í
áhættu
3a

Óöryggi,
óþægindi,
streita

Gæti haft
alvarlegar
afleiðingar

Fallhætta og
fleira

Slysahætta

4/4

20-25 apríl 2007
Flokkun
áhættu
L,M,H*

3b

4

Starfsfólk

Starfsfólk

Starfsfólk

Starfsfólk

L

H

H

M

Hvað er gert núna til
að draga úr
áhættunni?
5a

Sumir starfsmenn eru
með læstar hirslur

Ekkert

Einn ljósastaur við
bílastæði

Ekkert

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun
*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)

Aðgerðir/ úrbætur

Áætlaður
Kostnaður
5b

Útbúa læsingar á
skrifborð eða kaupa
sérstaka skápa

Yfirfara ljós og
rafhlöðu fyrir
neyðarlýsingu

Setja upp útiljós, lýsa
upp umferðarleiðir

T.d. æfa rýmingu.
Gera neyðaráætlun
fyrir fyrirtækið og
kynna starfsfólki. Hafa
í áhættumatsmöppu og
á kaffistofu.

Áætluð verklok,
ábyrgðaraðili
og staðfest verklok

5c

5d

40.000100.000 kr

Áætluð verklok:
30. ágúst 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Jónsson
Staðfest verklok:

10.00025.000 kr

Áætluð verklok:
15. maí 2007
Ábyrgðaraðili:
Sólveig Gunnarsdóttir
Staðfest verklok:

100.000200.000 kr

Áætluð verklok:
30. júlí 2007
Ábyrgðaraðili:
Jón Sigurðsson
Staðfest verklok:

20.000 kr

Áætluð verklok:
30. júní 2007
Ábyrgðaraðili
Jón Sigurðsson
Staðsett verklok:

