LET’S CREATE NEW
BLUE OCEANS!

SIKKERHEDSINFORMATION
Eksterne håndværkere

SIKKERHEDSINFORMATION TIL
EKSTERNE HÅNDVÆRKERE
Som ekstern håndværker for Hirtshals Havn forventes det, at du kender og overholder indholdet af denne folder.
PÅ HIRTSHALS HAVN ER FØLGENDE REGLER GÆLDENDE:
 Anvisninger fra Hirtshals Havns arbejdsmiljørepræsentant skal
efterkommes.
 Overtrædelser kan i yderste konsekvens medføre bortvisning.
 Hvis din arbejdsopgave kræver, at du har gennemgået et lovpligtigt kursus, skal du kunne forevise dit kursusbevis eller certifikat til truck, kran og lignende.
 Det er forbudt at indtage alkohol i arbejdstiden.
 Det er ikke tilladt at ryge i havnens bygninger, ligesom det er
forbudt at ryge ved olieanlæg og pumpestationer.
 Det er på ingen måde tilladt at udføre arbejde på en sådan måde, at det giver anledning til unødig påvirkning af miljøet i form
af støv, støj eller udledninger til luften.
 Ved arbejde med kran eller fare for nedfaldne genstande skal
der bæres hjelm.
 Ved arbejde med støv og gnister skal der anvendes sikkerhedsbriller.
 Ved støjende arbejde skal der anvendes høreværn/ørepropper.
 Ved alt arbejde langs kaj og i en afstand på 1 meter herfra skal
der anvendes redningsvest.
 Der skal altid anvendes sikkerhedssko.
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 Stilladser skal være opsat af personer med uddannelse i henhold til gældende regler.
 Stiger, sikkerhedsliner og løftestropper skal være godkendt, og
skal have gennemført og mærket med de obligatoriske eftersynmærkater.
 Stiger bør, hvor det er muligt, erstattes af lift.
 Der skal anvendes tøj/sikkerhedsvest i henhold til AT vejledning
2.10.2.

Regler for arbejde på flydende matriel:
 Ved arbejde ombord på havnens flydende materiel følges bådens reglement, som hænger i ombord. Bådfører er ansvarlig for,
at eksterne hånværkere orienteres herom.
Regler for varmt arbjede*:
 Personer, der arbejder med opgaver, der hører under betegnelsen ”varmt arbejde”, skal have det fornødne certifikat og i øvrigt
følge arbejdstilsynets anvisninger.
 Der må kun anvendes kemiske stoffer, maling m.m., når disse er
godkendte, og der skal kunne fremvises datablad på produktet.
* Varmt arbejde defineres som arbejde med tagpap, svejsning eller lodning
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adresse
telefon
fax

Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
+45 96 56 50 00
+45 98 94 42 93

havnevagten - døgnvagt

+45 98 94 14 22

cvr
internet
e-mail

25 86 84 55
www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

