SIKKERHEDSBESTEMMELSER
FOR
VÆRKSTEDSAFDEUNGEN
PÅ
ÅRHUS MASKINMESTERSKOLE

VIGTIGT
Forsikringsforhold:

Som andre statsinstitutioner har AAMS ingen forsikringer. Brugerens
af værkstederne er altså ikke ulykkesforsikret, som på en
arbejdsplads. Hvis brugeren af værkstedet har en privat
fritidsulykkesforsikring, skal den være en heltidsulykkesforsikring,
for at brugeren af værkstedet er dækket under brugen af
værkstederne.

Påklædning:

Kedeldragt, arbejdsjakke eller skjorte, knappet foran. Hvis
arbejdstøjet kan knappes ved håndleddet skal denne knappes. Hvis
opsmøgede ærmer, da over albuehøjde. Strikkede trøjer er
uhensigtsmæssigt arbejdstøj ved maskiner.
Det anbefales, at der anvendes arbejdstøj af uld eller bomuld.
Kunststoffer anbefales ikke.

Motivering:

Løsthængende ærmer kan hænge fast mange steder, værst i rote
rende maskindele.
Arbejdstøj af kunststof har større risiko for at smelte eller brænde.

Fodtøj:

Sikkerhedsfodtøj skal benyttes på værkstederne.
Du skal selv medbringe sikkerhedssko.
Det er ikke tilladt, at arbejde i værkstederne UDEN sikkerhedssko.
Til orientering kan det oplyses, at omtalte sikkerhedsfodtøj er specielt
udformede træsko, sko, støvler eller støvletter, som har indbygget
stålnæse, der hindrer læsion af tæerne, hvis værkstøj eller materialer
tabes på foden.

Motivering:

Alm. fodtøj, gummi/lærredssko og sandaler yder ingen beskyttelse
ved tab af værktøj og materialer, samt under svejsearbejde.

Smykker m.m.:

Armbånd, armbåndsure, fingerringe, halskæder og halsringe bør ikke
benyttes i værkstederne.

Motivering:

Nævnte effekter kan gribe fat i roterende maskindele og forårsage
alvorlige personskader.

Sikkerhedsbriller:

Skal benyttes ved drejning, fræsning og boring i
spåntagningsværkstedet.
Ved boring og anvendelse af vinkelsliber i svejsværkstedet skal der
ligeledes anvendes sikkerhedsbrille.
Sikkerhedsbriller skal desuden benyttes ved mejselarbejde.
Kontaktlinser udgør IKKE for sikkerhedsbriller

Ved sikkerhedsbriller forstås et øjenværn, der beskytter øjnene imod
eksempelvis metalspåner, væsker, pulver og lignende.
Beskyttelsesbrillen skal dække hele øjet; men må ikke forhindre
udsynet. Beskyttelsesbriller kan fås med styrke eller kan være
konstrueret, så de kan bæreres udenpå receptpligtige briller.
Motivering:

Springende eller hvirvlende spåner kan ødelægge øjet, ligesom
stålsplinter fra hammer og mejsel kan forekomme. Andre farlige
situationer kan være splinter fra drejestål, hårdmetalplatter eller
fræsere, der utilsigtet knuses under arbejdet. Sikkerhedsbriller kan
lånes at AAMS.

Hårnetlhue:

Skal anvendes altid, hvis underviseren skønner, at brugerens hår er
for langt. Hårnet/hue skal DU SELV medbringes.

Motivering:

Langt hår har det med at blive fanget af roterende maskindele, hvor
ved alvorlige arbejdsulykker kan opstå, og er opstået.
-

Brugeren af værkstedet skal overholde disse retningslinjer. Ligeledes skal eventuelle andre
instruktioner fra underviseren følges.
Hvis disse retningslinjer og/eller instruktioner ikke overholdes kan underviseren bortvise brugeren
af værkstedet. Ligesom man efterfølgende kan blive nægtet adgang til værkstederne.

