ST
P
SNUBLEU LY K K E R
UNDGÅ AT BÆRE TING - BRUG FX
RULLEBORDE
RYD OP! HOLD GULVE, HVOR DER FÆRDES
OG ARBEJDES, FRI FOR GENSTANDE
TØR STRAKS OP, HVIS DU SPILDER FX
VÆSKE OG FØDEVARER PÅ GULVET
LØB IKKE PÅ ARBEJDSPLADSEN
- ISÆR IKKE PÅ TRAPPER

Læs mere på arbejdstilsynet.dk/snubleulykker

30%

3 uger

1/6

af de alvorlige arbejds
ulykker i daginstitutioner
skyldes fald, glid og
snublen.

eller mere. Så meget
sygefravær medfører de
alvorlige snubleulykker.

af alle de ulykker, der
giver varige mén, sker
ved fald, glid og snublen.

Hvor
går det
galt ?

Let at forebygge!

Daginstitutioner

Til arbejdsgiveren:
• Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning
• Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx
rulleborde

Udendørs
• På legepladser, fx ved snublen
over legeredskaber, børn eller
på grund af huller, is, sne og
fugtigt græs.
• På trapper, p-pladser og flisegange, fx på grund af
is, sne og huller.

• Lav et beredskab ift. vinterglatføre, rydning af
sne og saltning
• Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til
at gøre for at undgå snubleulykker

Eksempler på ulykker meldt til
Arbejdstilsynet
• En ansat er i let løb på legepladsen. Træder
ned på en sandskovl og vrikker om på højre fod. Får en forstrækning og et brud på en
knogle i foden. (3-4 uger fravær)

Indendørs
• På gulvarealer, fx når man
falder over ting, glider i papir
eller bærer mad og service.
Ulykkerne sker ofte i forbindelse
med, at man bærer ting eller har
travlt.

• En ansat bærer på en barnecykel i den ene
hånd. Træder ned i et uventet hul ved fodboldbanen. Får en forstrækning i foden. (3-4
uger fravær)
• En ansat kalder på et barn og tager et skridt.
Træder på en paletkniv. Glider og får fat i en
bordkant. Det giver et jag i bækkenet og op i
ryggen. (1-3 måneders fravær)
• Telefonen ringer i den tilstødende stue. En ansat skynder sig at tage den, fordi den ellers bliver automatisk viderestillet. På
vejen falder den ansatte over
en metalkant på dørtrinnet. Lander på metalskinnen og får brud
på albuen. (3-4 uger fravær)

