Risiko Jobb Analyse - Gumwand tyggegummi fjerner
Dette dokumentet er en beskrivelse av de generelle risiko assosiert ved bruk av Gumwand tyggegummi fjerne
maskin. En arbeidsplass risiko analyse skal produseres for hvert nytt sted hvor maskinen skal benyttes eller om det
området som blir renset opplever forandringer i forhold til den originale metoden og risiko analyse.
Dokumentet er generelt utarbeidet og ikke beregnet for hver arbeidsplass/område eller andre endringer.
Beskrivelse av
fare
Steam fra
Gumwand
maskin

Fare for hvem?
Varme risiko
veldig nær dyse
(0-90 med mer)

Skli, snuble, falle

Maskinens
operatør og folk i
umiddelbar
nærhet.

Arbeid i
ekstremt varme
el. Kulde el.
Ekstrem vær

Maskinens
operatør

Hva må gjøres?
Før bruk av maskinen
les instruksjonen
nøye og vær fullt
opplært på bruk.
Maskinens operatør
må være klar over
risiko og benytte
egnet verneutstyr
inkl. sklisikre sko.
Sammen med egnet
verneutstyr skal
operatør bruke egnet
klær for
værforholdene.
Operatørene bør bli
oppfordret til å ta
regelmessige pauser
for å hvile og drikke
osv.

Forbedringer som må
gjøres
Ingen – Veldig lav risiko da
varmen er så nær dysen.

Av
hvem?
Ikke
relevant

Når?

Utført
Ja/Nei
Ja

Ikke
relevant

Ingen – Risiko er medium
da dette er det vanligste
faremoment.

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ja

Ingen - Risiko er lav på
grunn av tiltak på plassen

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ja
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Beskrivelse av
fare

Fare for hvem?

Hva må gjøres?

Forbedringer som må
gjøres

Av hvem?

Når?

Utført
Ja/Nei

Bruk og bytte av
gass patron

Maskinens
operatør

Full opplæring vil bli
gitt hver operatør.
Operatør må lese og
forstå produsentens
bruksanvisning før bruk
av maskin eller skifte
av gass patron.

Tilbakemelding fra alle som
har gjennomført opplæring på
bruk av maskin og skifte av
gass patron.

Opplærings
leder

Stadig

Hvert
kvartal
foreslått

Fylle Gumwand
såpe I maskinen

Maskinens
operatør

Full opplæring
gjennomføres og
nødvendig verneutstyr
benyttes.

Separat HMS datablad på
Gumwand såpen må leses og
forstås av operatør.

Ikke
relevant

Ikke
Ja
relevant

Løfte og bruke
maskinen

Maskinens
operatør

Full opplæring vil bli
gitt hver operatør.
Operatør må lese og
forstå produsentens
bruksanvisning før bruk
av maskin.

Tilbakemelding fra alle som
har gjennomført opplæring på
bruk av maskinen

Opplærings
leder

Stadig

Hvert
kvartal
foreslått
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