
Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING

TIL NYANSATTE
INDENFOR BRAND- OG
REDNINGSOMRÅDET

  



Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt at du
aktivt medvirker i at blive sat ind i gældende regler og aftaler
om arbejdsmiljøet, samt hvilke arbejdsfunktioner du skal
udføre.

Det er vigtigt, hurtigst muligt, at blive instrueret i at kunne
udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-
svarligt og derefter lige så vigtigt, at følge de givne instruk-
tioner.

Arbejdsmiljøet i brandvæsener og redningskorps kan udsætte
de ansatte for stærke fysiske og psykiske belastninger såvel i
det daglige arbejde, som under øvelser og i indsatser.

På de enkelte arbejdspladser er der oprettet sikkerhedsorgani-
sationer, hvor arbejdsgivere og ansatte samarbejder om at
sikre, at arbejdsmiljølovens krav om et sikkert og sundt
arbejdsmiljø overholdes.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsforholdene er sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og at arbejdet plan-
lægges og tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt.

Arbejdslederen skal samarbejde
om og medvirke til, at arbejds-
forholdene er sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarlige.

Medarbejderne er forpligtede
til at fremme sikkerhed og

sundhed på deres arbejdsplads.
De er endvidere forpligtede til at

samarbejde om sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet bl.a. ved at vælge sikkerhedsrepræsentanter.

Er du i tvivl om forhold omkring arbejdsmiljøet, har du ret og
pligt til at henvende sig til din sikkerhedsrepræsentant, din
arbejdsleder eller arbejdsgiveren.

Enhver ansat har endvidere ret til at
forlade arbejdspladsen eller et farligt
område, i tilfælde af en alvorlig umid-
delbar fare, som ikke på anden måde
kan undgås.

Da det ved brandvæsner og rednings-
korps er vanskeligt, at gennemføre
sikkerhedsarbejde i den akutte fase
af en indsats, skal sikkerheden og
arbejdsmiljøet varetages gennem
planlægning, vejledning, uddan-
nelse, øvelser og træning. 
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Men den ansvarlige leder skal dog altid vurdere om en opga-
ve kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt,
inden den sættes i gang.

Arbejdsmiljøarbejdet understøttes bl.a. gennem de arbejds-
pladsvurderinger der skal udarbejdes på arbejdspladsen og for
de alle arbejdsfunktioner.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en serie Arbejdsmiljøvejvisere,
i Nr.18 om Brandvæsen og Redningskorps kan du læse om de
særlige fysiske og psykiske risici der findes indenfor brand-
og redningsområdet.

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejleder om
arbejdsmiljø og sikkerhed i form af Branchevejledninger.
Vejledningerne indeholder metoder til at imødegå de særlige
risikomomenter og arbejdsmiljøproblemer der findes indenfor
brand- og redningsområdet.

Du bør sætte dig ind i de vejledninger der findes i ”Håndbog
med branche-vejledninger om sikkerhed og arbejdsmiljø for
brand- og redningsbranchen”. Branchevejledningerne har
betydning for din sikkerhed og dit arbejdsmiljø. Se også
”Notat om Branchevejledningers status indenfor brand- og
redningsområdet”.

Denne vejledning er udarbejdet for Branche-arbejdsmiljørå-
det for transport og engros af Planudvalget for brand- og
redning, som består af  repræsentanter for Foreningen af
Kommunale Beredskabschefer,  Forbundet af Offentligt
Ansatte, Falck Danmark A/S og Specialarbejderforbundet
i Danmark.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og
finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljø-
lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledning-
en, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den
dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende
område.

Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem

egen organisation. Eller via Branchearbejdsmiljørådet for transport

og engros Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K. Telefon

70131200. Du kan læse mere om Planudvalget og se de øvrige

branchevejledninger på www.BARtransportogengros.dk
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Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center
www.arbejdsmiljobutikken.dk

 


