
SIKKERHED

Arbejdssikkerhed er et fælles ansvar, og hos Vesti 
Olsen gør vi vores til, at arbejdsforholdene er sikre, så 
du kan forblive rask og arbejdsdygtig - for vores skyld, 
for din egen skyld og for din families.
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4340 Tølløse
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DET ER DIT ANSVAR

At give besked til din arbejdsgiver eller 
arbejdsmiljørepræsentant, hvis der opstår 
problemer på byggepladsen, som du og dine 
kolleger ikke selv kan løse.

At du bruger de personlige værnemidler, du 
får udleveret.

At du bruger maskiner, stilladser og andre 
tekniske hjælpemidler i overensstemmelse 
med brugsanvisningen.

At du følger de instrukser, du har fået af os.

At du hjælper med at holde orden.

SIKKERHED HOS VESTI OLSEN

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er et vigtigt 
fokusområde for os, og vi er bevidste om vores 
ansvar. Vi vil have tilfredse medarbejdere, der er 
dedikerede til deres arbejde, men som også har et 
velfungerende privatliv med familien i centrum.

For at det kan lade sig gøre, skal der altid være styr på 
sikkerheden på arbejdspladsen.

Denne pjece er en vejledning til, hvordan du er med til 
at skabe et sikkert arbejdsmiljø, og samtidig kan du 
også læse mere om, hvad vi gør, for at du kan komme 
sikkert hjem efter arbejde.

DET ER VORES ANSVAR

At byggepladsen er indrettet, så der ikke er 
risiko for nedstyrtning og sammenstyrtning 
samt for fald i niveau.

At maskiner, stilladser og andre tekniske 
hjælpemidler kan bruges forsvarligt.

At du bruger hjelm, sikkerhedssko og 
andre personlige værnemidler, når det er 
nødvendigt. Husk! Vi har påbud om brug 
af hjelm og sikkerhedssko hele tiden. Kun 
ved kørsel i maskiner og ved arbejde inde i 
bygninger, hvor der ikke arbejdes ovenfor, kan 
hjelmen undlades. Når maskiner og bygninger 
forlades, er der igen hjelmpåbud.

At du bruger egnede tekniske hjælpemidler, 
når du skal løfte og flytte tunge materialer.

At du er blevet oplært og instrueret, så du 
ved, hvordan du kan arbejde uden risici.

At føre effektivt tilsyn med, at du og dine 
kollegaer arbejder forsvarligt og følger de 
instrukser, I har fået.

TIME-OUT

Stop arbejdet, hvis du bliver opmærksom på 
en usikker situation.

Grib selv ind og kontakt din leder.

Tag en time out!

Rapportér, diskutér og find løsninger.

Gør forholdene sikre.

Fortsæt arbejdet under sikre forhold.

DIN og dine kollegaers sikkerhed er 

det vigtigste.

Du skal ALTID bruge hjelm og 

sikkerhedssko.

Du skal bruge sikkerhedsbriller ved 

skæremaskiner og i situationer, hvor 

der er risiko for øjenskader.

At pladsen altid skal være ordentlig 

og ryddelig.

Sikkerheden er et fælles ansvar.

Du har ALDRIG for travlt til at huske 

sikkerheden.
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