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Be om råd

Be din chef om råd, 
 om du inte vet vad du ska göra 
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Se till allas säkerhet

Se till att det är säkert för dig på jobbet  
Se till att det är säkert även för alla andra  
Varna alla andra om du märker en fara  
Arbetet får inte orsaka fara varken för dig eller 
andra  
Utför inte arbeten som utgör en allvarlig fara 
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Rapportera faror på 
arbetsplatsen

Det ska vara tryggt att arbeta  
Tala om för chefen och 
arbetarskyddsfullmäktigen  
om du märker något som är fel eller farligt  
Arbetsgivaren kommer att informera hur 
problemet ska åtgärdas 
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Håll ordning på 
arbetsplatsen

Se till att arbetsplatsen hålls i ordning  
Följ arbetsgivarens anvisningar  
Lägg var sak på sin plats och håll lokalen ren 
och välstädad  
Det är lätt att städa då alla saker är där de 
ska vara  
Det är lätt att snubbla om det ligger saker 
på golvet  
En välstädad arbetsplats minskar risken för 
att snubbla och råka ut för andra olycksfall i 
arbetet 
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Agera i nödsituationer

En nödsituation är till exempel en eldsvåda eller 
en annan situation som innebär att människor 
eller egendom är i fara  Gör så här om det 
uppstår en nödsituation på jobbet:

1  Rädda människor som är i fara 
2  Förhindra att skadorna blir större  

Stäng dörrarna om det till exempel brinner 
i ett rum  Det gör att elden sprider sig 
långsammare 

3  Ring nödnumret 112  
Lyssna lugnt på instruktionerna och svara 
på frågorna 

4  Ge första hjälpen till människor som behöver 
det 

5  Se till att räddningsmanskapet hittar till rätt 
ställe  
Du kan till exempel gå ut på gården och möta 
dem 

Läs anvisningarna för din arbetsplats om hur du 
ska göra i en nödsituation 
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Följ arbetsplatsens 
anvisningar

Följ bestämmelser och anvisningar som du får 
av arbetsgivaren  
Anvisningarna talar om för dig hur arbetet ska 
utföras  
Anvisningarna handlar också om vilka kläder 
och vilken skyddsutrustning du ska använda  
Använd den skyddsutrustning och den 
utrustning som nämns i anvisningarna 
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Använd hörselskydd

Höga ljud skadar hörseln  
Du kan skydda din hörsel med hörselskydd  
Du får hörselskydd av din arbetsgivare om du 
utsetts för buller eller höga ljud på jobbet  
Det är obligatoriskt att använda hörselskydd om 
ljudnivån är högre än 85 decibel 
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Använd kemikalier på ett 
tryggt sätt

Följ anvisningarna noggrant då du använder 
tvättmedel eller andra kemikalier  
Anvisningar är varningsmärken, 
säkerhetsdatablad och arbetsgivarens 
instruktioner  
Kemikalier är skadliga för hälsan  
Det är därför viktigt att du använder 
skyddsutrustning på rätt sätt  
Meddela arbetsgivaren genast om du upptäcker 
fel i skyddsutrustningen 
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Lyft på rätt sätt

Att lyfta en tung låda eller något annat tungt 
belastar ryggen  Rätt teknik underlättar 
lyftandet och minskar belastningen  
Gör så här för att lyfta på rätt sätt:

1  Se till att du har tillräckligt med utrymme 
omkring dig  
Ställ dig bredvid föremålet som du ska lyfta  
Gå ner i hukande ställning och håll fötter och 
knän i samma riktning 

2  Ta ett bra grepp om föremålet  
Håll föremålet nära kroppen och 
armbågarna intill sidorna 

3  Använd benmusklerna och lyft lugnt upp 
föremålet  
Håll ryggen rak hela tiden  
Böj eller vrid inte på kroppen 

Försök alltid lyfta på lämplig höjd  
Undvik om möjligt lyft som börjar eller slutar på 
golvnivå  
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Undvik om möjligt lyft ovanför axlarna  
Använd hjälpmedel för lyften om det finns 
sådana på arbetsplatsen 
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Låt musklerna slappna av 
under pausen

Gör motrörelser under pauserna  
Motrörelser tänjer musklerna  
Att ställa sig upp på tå är ett exempel på en 
motrörelse  
Motrörelser gör att musklerna slappnar av och 
återhämtar sig  
Gör motrörelser så orkar du bättre med jobbet 
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Använd rullpallen på ett 
tryggt sätt

Följ anvisningarna då du använder rullpallen  
Börja med att kontrollera att rullpallens hjul och 
sidor är i skick  
Se efter om det finns trösklar eller lutningar i 
golvet 

Håll ryggen rak och använd hela kroppen när du 
skjuter eller drar rullpallen  
Vrid inte på ryggen eller nacken  
Använd hjälpmedel vid hanteringen av rullpallen 
om sådana finns på arbetsplatsen. 
Be om anvisningar av chefen 
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Se upp för rörliga delar

Se upp för rörliga delar i arbetsredskapen  
Rörliga delar kan klämma eller skära handen  
Var noggrann då du använder arbetsredskap  
Följ arbetsgivarens anvisningar  
Meddela arbetsgivaren genast om du upptäcker 
fel och brister i arbetsredskapen 
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Se upp för varma redskap

Följ anvisningarna och var noggrann då du 
använder varma redskap  
Till exempel strykjärn och klädångare 
(steamers) kan orsaka brännskador  
Gå inte för nära varma delar  
Använd skyddsutrustning 
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Hantera specialtvätt rätt

Specialtvätt innebär tvätt som innehåller 
bakterier eller andra sjukdomsalstrare  
Sådan tvätt ska hållas avskild från övrig tvätt  
Använd skyddsutrustning och följ anvisningarna 
då du hanterar specialtvätt 

Specialtvätten finns i en gul tygpåse. 
Ta på dig skyddsutrustningen och öppna först 
därefter tygpåsen  
Inuti tygpåsen finns en tvättpåse av plast. 
Öppna inte plastpåsen  
Plasten löser upp sig i vattnet under tvätten 
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Anteckningar





Introduktion i textilvård          
Denna handbok är avsedd för arbetsplatser inom 
textilvårdsbranschen  
Handboken kan användas som hjälpmedel för att 
ge en arbetstagare introduktion och handledning i 
arbetet  
Handboken presenterar säkra arbetssätt med hjälp 
av texter och bilder 


	Kysy neuvoa
	Huolehdi kaikkien turvallisuudesta
	Ilmoita työpaikan vaaroista
	Pidä työpaikka siistinä
	Toimi hätätilanteessa
	Noudata työpaikan ohjeita
	Käytä kuulonsuojaimia
	Käytä kemikaaleja turvallisesti
	Nosta turvallisesti
	Virkistä lihaksia tauon aikana
	Käytä rullakkoa turvallisesti
	Varo liikkuvia osia
	Varo kuumia välineitä
	Käsittele eristyspyykki oikein

