APV kortlægningsskema m. stikord - RENGØRING


Se efter og undersøg blandt andet dette
Forhold
Område
Brug for eksempel disse stikord,


når du/I kortlægger og vurderer arbejdsmiljøforholdene.

Indretning og pladsforhold
Arbejdsgiver/-leder eller inspektør skal gennemgå rengøringsopgavens arbejdsmiljø i forbindelse med tilbudsgivning og tidsplan til kunderne, og rengøringsplanen skal gennemgås i alle detailler med medarbejderen

Kunstig belysning


Dagslys

Fysiske
Støj/vibrationer
Støvsuger, poleremaskiner, andet – krav om høreværn i støjende rum 
forhold
Forurening
Instruktion – sikkerhedsforanstaltninger i særligt forurenede områder 

Ventilation


Temperatur





Ensidigt gentaget arbejde
Der skal gives instruktion om mulig variation i arbejdet. 

Tunge løft
Vandfyldte spande, rengøringsvogne, maskiner skal løftes mindst muligt
Ergonomiske 
Arbejdsstillinger
Der skal gives detailleret instruktion om hensigtsmæssige arbejdsstillinger både generelt og i forbindelse med de konkrete rengøringsplaner 
forhold
Tungt fysisk arbejde
Ved indkøb af nyt udstyr og hjælpemidler skal der tages hensyn til ergonomi og at der vælges lette og let transportable udstyr. Derudover findes der hjælpemidler til at gøre rengøringsarbejdet mindre tungt. 
Der bør tages individuelle hensyn til medarbejderne: en halv-fyldt spand vejer mindre end en helt-fyldt spand

Inventar


Hjælpemidler


Arbejdspladsindretning


Arbejdstid
Medarbejdere må der ikke være i tvivl om krav til arbejdstid (ansættelse)
Psykiske
Tidspres
Sker det, at medarbejderen ikke når opgaverne?
forhold
Indflydelse
Klare mål for arbejdet – modstridende krav? – opgave indflydelse?

Alene arbejde
Personsikkerhed – Aflåsningsrutiner – Mobiltelefon - 

Indhold i arbejdet
Har medarbejderen mulighed for at vise, hvad han/hun kan?

Socialt
Kontakt/ris/ros med arbejdsleder – støtte fra kolleger – mobning og chikane -

Stoffer og materialer
Instruktion om brug af faremærkede materialer + konsekvens ved svigt
Kemiske og
Mikroorganismer
Instruktion om brug af åndedrætsværn (maske) i støvfyldte lokaler eller lokaler med aerosoler (vand-tåger) 
biologiske
Brugsanvisninger
Faremærkede materialer skal have  brugsanvisning og APB tillægsskema
forhold
Affald og spild
Instruktion/procedure for håndtering af affald og spild inkl. bortskaffelse

Værnemidler
Instruktion om brug af handsker, sikkerhedsbriller osv + konsekvens v. svigt

Maskiner/anlæg
Instruktion – brugsanvisninger – sikkerhedsforanstaltninger - vedligehold

Værktøjer
Instruktion  - sikkerhedsforanstaltninger -vedligehold
Farer og
Tekniske hjælpemidler
Instruktion – brugsanvisninger - sikkerhedsforanstaltninger
ulykker
Færdselsveje
Afmærkninger – fastlagte ruter ved opgaveløsning

Brandfare
Instruktion/Procedurer for brand, ulykker, indbrud, overfald og førstehjælp

Omklædning og bad
Er der mulighed for dette?

Beklædning
Er uniformen/arbejdstøjet bekvemt?
Velfærd
Spise- og pauserum
Er forholdene egnede?




Hviletid og fridøgn
Overholdes f.eks. 11-timers reglen

Sprog
Medarbejdere, der ikke kan læse dansk, kan gives brugsanvisninger og APB på eget sprog. Arbejdsgiver kan overveje pictogrammer og andre illustrationer som midlertidige foranstaltninger 
Øvrige
Konsekvens
Medarbejderne skal vide, at ansatte, der ikke følger instruktioner og f.eks. undlader at bruge personlige værnemidler, vil få mundtlig, dernæst skriftlig advarsel og derefter risikerer afskedigelse, hvis kravene fra arbejdsgiver forsat ikke følges. 

Fravær
Arbejdsgiver skal følge op på arbejdsrelateret (syge-)fravær, særligt i forbindelse med længerevarende fravær og gentagne fravær (gentagne: f.eks. ’mandags-fravær’) 

















