SIKKERHEDSREGLER GÆLDENDE FOR KURSISTER, BESØGENDE OG EKSTERNE HÅNDVÆRKERE

SIKKERHEDSREGLER
AMU-Vest

VELKOMMEN
TIL AMU-Vest
FØLG VENLIGST VORE SIKKERHEDSREGLER
VI ØNSKER AT GØRE BESØGET TRYGT
BÅDE FOR DIG OG VORE ANSATTE

SIKKERHEDSPROCEDURER
MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE GIVE DIG
EN ORIENTERING OM
CENTRETS SIKKERHEDSPROCEDURER

ANKOMST TIL AMU-Vest
•

Ved ankomst til AMU-Vest parker venligst i de opmærkede båse; stop motoren
og vis hensyn til miljøet
• Ekspedition kl. 07.30-15.24
• Kantinens åbningstider er følgende:
Kl.07.30-08.00
Kl.09.00-10.00
Kl.11.30-12.30
Kl.13.30-14.00
		
• Vi accepterer af sikkerhedshensyn ikke indtagelse af alkohol eller rusmidler
på AMU-Vest, ligesom påvirkede personer bortvises
• Tobaksrygning skal foregå i de afmærkede områder
• Kørsel på centrets område må kun ske efter aftale med en navngiven kontakt
person fra AMU-Vest, og med respekt for intern færdsel og skiltning

•
•

•

PÅBUD VIL VÆRE AFMÆRKET:
Der er påbud om brug af personlige værnemidler ved færdsel udenfor
afmærkede gangarealer samt i praktikområder
AMU-Vest bruger følgende værnemidler, som skal være godkendt
* Sikkerhedssko
* Høreværn
* Sikkerhedsbriller
* Sikkerhedsbælte/Faldsikring
(højderedning)
* Godkendt hjelm
* Gul sikkerhedsvest (for gæster huset)
Kan evt. udlånes af AMU-Vest

•
•
•

Ved UHELD - kontakt hurtigst
muligt centrets personale
Ved AKUT SKADE eller
nøds-tilfælde kontakt 112
Skulle det være nødvendigt
at EVAKUERE centret: Følg
de grønne pile til nærmeste
udgang og søg mod nærmeste
samlings-punkt. Evakueringsp
blive gennemgået af din 		
kontaktperson/lærer

SPECIELT FOR EKSTERNE HÅNDVÆRKERE
•
•

ARBEJDET MÅ ALDRIG PÅBEGYNDES, før der foreligger en klar aftale
med en kontaktperson hos AMU-Vest
VED ARBEJDE I HØJDEN skal der laves en risikovurdering i samarbejde
med kontaktpersonen
•
•
•
•

•
•
•

Der skal foretages en vurdering af risiko for fald
Der skal foretages en vurdering af konsekvenser
Arbejde på stiger skal være kortvarig
Lift skal bruges, hvis muligt, og faldsikring skal bruges
(se leverandørbrugsanvisning på liften)

Værktøj, der anvendes, skal leve op til de lovmæssige krav
Efter arbejdsdags ophør skal affald bortskaffes efter aftale med kontaktpersonen på centeret
I øvrigt skal bestemmelserne i Lov om arbejdsmiljø følges

FORBEDRINGER
•

Vi arbejder løbende på forbedringer på AMU-Vest, har du forslag til
forbedringer, er du velkommen til at kontakte os på følgende e-mail:
			inst@amu-vest.dk
eller via din kontaktperson på AMU-Vest, som også kan være
behjælpelig ved evt. spørgsmål.
• Tak fordi du respekterer disse regler!
• Hav et sikkert og behageligt ophold her på AMU-Vest
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