
Læs denne folder inden du 
udfører arbejde for Svendborg 
Spildevand, Vand og Affald.

Hvis du er i tvivl, så spørg per-
sonalet. 
Og husk: Følg altid personalets 
anvisninger.

Brug kun godkendte 
stiger.

Vær opmærksom på 
nye stigenormer fra 
2018.

Elektrisk håndværktøj
skal være efterset. Tjek 
for mærkat, som 
angiver seneste efter-
syn.

Du skal selv medbringe 
gasmåler.

Vær særligt opmærk-
som på svovlbrinte.

ATEX-område 
= eksplosionsfare

ATEX-områder er 
markeret med skiltning.

Her skal du bruge 
specialværktøj og 
arbejde efter gældende 
ATEX-regler.

Dette er Vand og Affalds 
forenklede vejledning til 
eksterne leverandører.

Vi henviser altid til gældende 
regler ved Arbejdstilsynet 

www.at.dk.

Vand og Affald 2018
www.vandogaffald.dk

Sikkerhed og sundhed ved 
arbejde med 
spildevand

Stiger og værktøj Farlige gasser

1 meter

Farlige gas-
ser
Brug altid 
gasmåler på 
renseanlæg, i 
pumpestatio-
ner og ved alt 
brøndarbejde.Vigtigt om 

værktøj her



Kun rent arbejdstøj i 
frokoststuen.

Gå ALTID i bad inden 
du slutter din arbejds-
dag.

Du må ikke tage det 
beskidte tøj og sko 
med hjem.

Vask dit arbejdstøj 
jævnligt.

Ved arbejde i brønd, 
pumpestation eller 
tank:

Arbejd ikke 
alene. Der 
skal altid 
være en eller 
flere vagt-
mænd. Brug 
altid 
faldsikring.

Ved udgravning:
Du skal sikre 
udgravningen 
mod sammen-
styrtning.

Følg anvisninger-
ne om grave-
arbejde på 
www.at.dk

Værnemidler
Beskyt dit ansigt. Især 
hvis det sprøjter eller 
støver, eller du skal 
slibe eller bore.

Brug hjelm, briller, 
ansigtsværn, ånde-
drætsværn, høreværn 
- når det hensigtsmæs-
sigt.

Smitte kan ske ved be-
røring, sprøjt, aerosoler 
eller støv.

Rotter og deres urin 
kan smitte med Weils 
syge, som er dødelig.
Der er også risiko for 
andre sygdomme.

Du skal vaccineres 
mod leverebetændelse, 
polio og stivkrampe, jfr. 
regler om vaccination 
på www.at.dk.

Arbejde med spildevand = 
risiko for sygdomme

Husk hygiejne Brug arbejdstøj
Arbejdstøj er også beskyttelsestøj

Sikkerhed under arbejdet

Søg læge hvis 
du bliver syg 
efter arbejdet 
med spilde-
vand. Også 
ved influen-
zasymptomer.

Vask hænder 
efter hver 
opgave, før 
og efter toi-
letbesøg og 
før frokost

Husk! Ingen 
shorts!

Brug ALTID sikker-
hedsfodtøj.

Brug de rigtige 
handsker. Sørg for 
at de er rene og 
tørre.


