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Syfte
Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och
miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Ansvar och befogenheter
Styrelsen, se befattningsbeskrivning 6.5.3.1, ansvarar för att nödlägesberedskapen
fungerar och att det finns resurser för att vidta nödvändiga åtgärder vid nödlägen.
Verksamhetsledaren, se befattningsbeskrivning 6.5.3.2, ansvarar för att
medarbetarna har god kännedom om hur de skall agera.

Utförande
Styrelsen gör varje år tillsammans med de anställda en genomgång av var nödlägen
kan uppkomma på företaget – både från kvalitets- och miljöpåverkanssynpunkt. Vid
ledningens genomgång, se 8.1, uppdateras förteckningen över tänkbara nödlägen.
Det säkerställs att kontakt tas med miljömyndighet vid olyckor som kan påverka
miljön eller hälsan.
Nödläge vid brand och personskada
Larma genom att ringa 112.
Nödläge vid sjukdom
Larma genom att ringa 112.
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Allmänna skydds och ordningsregler
-gäller samtliga anställda och entreprenörer
Anordningar, avspärrningar och provisorier
Anordningar uppförda av Farmartjänst eller entreprenör får användas, men ej ändras så att
arbetsskyddet åsidosätts. Om avspärrningar, skyddsräcken el. dyl. temporärt flyttas, ansvarar
respektive entreprenör själv för att dessa återställs snarast.
Maskiner och utrustning
Maskiner, utrustning och övriga hjälpmedel skall om så krävs, vara besiktigade och uppfylla
arbetsmiljöverkets krav. Utrustningen skall vara lämplig för arbetet med tanke på damm,
buller, vibrationer m.m. Skydd på utrustningen skall vara monterat och användas. Största
möjliga miljöhänsyn skall eftersträvas.
Liftar och ställningar
Liftar får endast användas av utbildad personal. Endast godkänd ställning får användas och
skall uppföras av utbildad personal.
Kemiska produkter
Om kemiska produkter används vilka kan medföra fara, skall detta meddelas till
verksamhetsledaren. Bekämpningsmedel får endast användas av behörig personal.
Städning, källsortering och miljö
Var och en städar efter eget arbete och deltar vid behov i gemensam städning. Källsortering
skall utföras i högsta möjliga grad. Respektive entreprenör tar själv hand om miljöfarligt
avfall såsom lysrör, kemikalier, tomemballage etc. Misstanke om miljöfarligt avfall såsom
asbest, skall anmälas till platsledningen för åtgärd.
Heta arbeten
Heta arbeten får endast utföras av behörig personal och enligt Brandförsvarsföreningens
föreskrifter. Respektive entreprenör skall själv medföra den brandsläckningsutrustning som
erfordras. Före arbetets påbörjande skall anmälan göras till brandskyddsansvarig.
Byggel
Ingrepp i elcentraler, ledningar, etc. får endast göras av behörig personal. Kablar skall
skyddas mot mekanisk åverkan. Byggcentraler skall vara försedda med jordfelsbrytare.
Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm är obligatorisk och skall användas när så erfordras. Skyddsskor med
spiktrampskydd och stålhätta skall användas. Skyddsglasögon och hörselskydd skall
användas när så erfordras.
Nödläge vid brand, personskada och sjukdom
Larma genom att ringa 112

Kontakta alltid verksamhetsledaren vid tillbud och olyckor.

