
ErgoNews nr 7 2017; Implementera produkten i verksamheten

Under året har vi följt Eva‐Lotta, Sten, Farida och

James på Företaget AB i deras systematiska

arbetsmiljöarbete (SAM).

De har efter arbetsmiljörond och riskanalys,

investerat i:

* verktyg för tunna kartonger, till vakuumlyften

* saxvagn för de tunga saltsäckarna

* höj‐ & sänkbart packbord

* arbetsplattform Palle®L vid påfyllnadsmaskinen.

För att investeringarna ska löna sig, måste

lösningarna implementeras i verksamheten och de

anställdas vardag. Produktutbildlning, inkl.

säkerhet, samt kunskap om den anställdes

skyldighet att använda erfoderliga hjälpmedel, är

alla viktiga aspekter för en bättre arbetsvardag!

Upplyftande lösningar!

Ingen ska riskera att bli sjuk eller

skadas på grund av sitt arbete.

Arbetsmiljön ska vara bra och

utvecklande för alla kvinnor och

män på arbetsplatsen.

Ur AV:s SAM  en översikt

Checklista Belastning

Utbildning

Att veta hur utrustningen

fungerar är a och o. Dels är det

viktigt ur säkerhetsaspekt, men

det är också nyckeln till en

effektivare arbetsdag med

positiva effekter på kroppen som

följd!

Ergofokus erbjuder alltid gratis

produktutbildning i samband

med leverans. Det gynnar både

arbetsgivare och arbetstagare,

men även oss som leverantör.

Välkommen till en bättre

arbetsvardag med Team

Ergofokus!

Säkerhet

Säkerhet ska alltid komma i första

hand! Ingen ska riskera att skadas

på grund av sitt arbete.

Det är viktigt att utrustningen

kontrolleras enligt anvisningar

och att personalen har fått den

utbildning som erfodras, före

användande.

Tillhörande skyddsutrustning ska

alltid användas. Den har tillkommit

av en anledning!

Sätt upp säkerhetsanvisningar,

synligt, i anslutning till

utrsutningen, för att minimera

risken att något glöms bort.

Ansvar & Skyldigheter

Arbetsgivaren ska förmedla

kunskapen och hur hjälpmedel

ska användas för att nå ett bra

ergonomiskt resultat.

Arbetstagaren har också ett

stort ansvar att lära sig att

använda utrustningen och att

variera sitt arbete samt lägga in

mikropauser. Annars kan ingen

utrustning i världen garantera

att man inte får besvär.

De anställda ska hjälpa till genom

att berätta för chefen eller

skyddsombudet om risker,

sjukdomar eller olyckor. De kan

också föreslå åtgärder och

berätta vad de tycker om

arbetsmiljön.

Vi har satt ihop ett startpaket utifrån

Arbetsmiljöverkets rekommendationer, så

att ni enkelt kan komma igång med SAM.

Ladda ner dokumenten här nedan, eller

maila oss så skickar vi er en pärm.

Startpaket SAM
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