APV-tjekliste

Elektronik

Når I gennemgår spørgsmålene, skal I være opmærksomme på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for jeres
sygefravær. Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefravær som fx arbejdsulykker, dårlige arbejdsstillinger og
arbejdspres, skal I tage dem med, når I prioriterer og udarbejder en handlingsplan.
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Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx rod, emballage eller paller i produktionen eller på lageret, eller
fordi der er glat på gulvet eller udendørs?

Fald til lavere niveau

Er der risiko for, at I kan falde ned fra fx stiger, trapper på elefantriste, indskudte dæk eller ramper til lastbiler?

Akut fysisk overbelastning

Er der risiko for akut overbelastning af kroppen, når I løfter, trækker eller skubber fx kasser eller paller med
materialer eller små vogne med råvarer i produktionen?

Intern færdel

Er der risiko for, at I kan blive påkørt eller klemt af fx el-stablere eller gaffeltrucks, når I arbejder på lageret, eller
af kraner, lastbiler eller trucks i produktionen?

Ulykker med maskiner

Er der risiko for at komme til skade med de maskiner, I bruger til fx at slibe, fræse, udstanse, bore, bukke eller
save?

Dårlige arbejdsstillinger

Arbejder I med foroverbøjet ryg eller i andre dårlige arbejdsstillinger, sidder I ned det meste af arbejdsdagen,
eller står og går I i mange timer i træk?

Ensidigt, gentaget arbejde

Gentager I de samme hånd- og armbevægelser mange gange i minuttet, når I fx arbejder ved samlebånd, med
komponentmontage eller med palletering?

Tunge løft

Løfter I el-komponenter, færdigvarer, ledningsruller eller andre tunge materialer?

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Har I ofte for mange opgaver eller for travlt på arbejdspladsen?

Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger

Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?

Krænkende handlinger

Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning, seksuel chikane, diskrimination eller andre krænkende
handlinger fra ledelse eller kolleger?

https://apv.at.dk/

Farlige stoffer og materialer
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Arbejder I med faremærkede produkter som fx syre og base, fremkaldervæske, lim, lak og støbemasser?

Indeklima

Er der et dårligt indeklima på arbejdspladsen?

https://apv.at.dk/
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