ARBEJDSMILJØSCREENING
ER DIN VIRKSOMHED PARAT TIL BESØG AF ARBEJDSTILSYNET?
Et besøg af Arbejdstilsynet kommer sjældent belejligt i en travl hverdag, hverken i forhold til forberedelsen,
eller de eventuelle påbud, hvis arbejdsmiljøloven overtrædes.
DKPU tilbyder en hel dags overordnet forebyggende
gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Vores erfarne
arbejdsmiljørådgiver guider jer igennem processen og tjekker
de mest gængse arbejdsmiljøforhold, der oftest er afgørende

for Arbejdstilsynets vurderinger. Gennemgangen er ikke en
garanti mod reaktioner fra myndighederne men en måde at
sikre et godt fundament til overholdelse af gældende regler
samt fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet.

MED DKPU FÅR DU NEMT OG HURTIGT OVERBLIK
OVER DOKUMENTATION, PROCEDURER,
JURIDISKE KRAV OG REGLER.
I får en hel dags forebyggende gennemgang, og modtager efter besøget en overordnet skriftlig vurdering af
gennemgangen med vores prioriterede, anbefalede indsatsområder. Læs mere om forløbet på bagsiden.

PRIS

DKK 7.500 for medlemmer
DKK 9.800 for ikke medlemmer

Alle priser er ekskl. moms. og kørsel.
Der henvises også til de generelle forretningsbetingelser
gældende for aftaler med Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

ARBEJDSMILJØSCREENING

SÅDAN BLIVER I KLAR TIL ARBEJDSTILSYNET
Omdrejningspunktet vil være en gennemgang af det
organisatoriske arbejdsmiljø efterfulgt af en gennemgang af det
konkrete arbejdsmiljø i produktionen med tilhørende områder.

Jeres arbejdsmiljøorganisation og/eller nøglemedarbejdere
bliver inddraget i gennemgangen - som minimum ved opstart
og afrunding.

UNDER VORES BESØG HAR VI BL.A. FØLGENDE FOKUS:
• Arbejdsmiljøorganisationen - er den tilpasset
virksomhedens størrelse, og er arbejdet struktureret?

• Er produktions- og lagerområderne samt færdselsvejene
indrettet iht. gældende regler?

• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og
kompetenceudviklingsplanen – gennemføres de, og
anvendes målene herfra i det daglige arbejde?

• Er produktionsudstyr og arbejdsmetoder indrettet og
planlagt hensigtsmæssigt, så risiko for ulykker og
nedslidning er minimeret?

• Er APV’en iværksat, kender medarbejderne indholdet, og
bruges APV’en aktivt?

• Efterses produktionsudstyr, tekniske hjælpemidler og
værktøj iht. gældende regler?

• Udføres jeres arbejdsopgaver sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt? Er der arbejdsopgaver,
som bør efterses eller gentænkes?

• Er der støv eller kemikalier i arbejdsområderne, som kan
udgøre en risiko?

FRANK LØSSL POULSEN
Associeret Seniorrådgiver
30 86 24 02 - fp@dkpu.dk

• Er de rette brandmateriel og førstehjælpsudstyr til
stede?

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig
tilgang til udvikling af mindre produktionsvirksomheder.
Mindre konsulentsnak mere fokus på det bedste for din
virksomhed. For mere information - www.dkpu.dk
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