blomsterdekoratører

Ta g v a re p å h u d - og l u f t v e j e

- når du arbejder med våde hænder, skarpe redskaber samt produkter, der kan være generende for hud

og luftveje
Når huden er fugtig, påvirkes hudens naturlige barriere og bliver mere modtagelig over for påvirkninger, som kan irritere
din hud. Rifter fra torne og snitskader fra arbejdet med skarpe redskaber vil også være med til, at huden er mere
modtagelig. For at gøre huden mere modstandsdygtig, er det vigtigt, at du har hudvenlige rutiner. Din hud vil på den måde
også være mere modstandsdygtig, når du arbejder med produkter, der kan være generende for din hud. Produkter, der
afgiver dampe eller spreder små partikler, fx ved spray, kan påvirke dine luftveje. Her gælder det om at finde nogle gode
arbejdsrutiner, så du påvirkes mindst muligt.
10 gode råd
• Vask hænder i køligt vand og brug mild hudvenlig sæbe.
• Brug egnede hudplejemidler efter behov, og inden du går hjem fra arbejde. Hudplejemidlet bør have et højt
indhold af fedtstoffer.
• Undgå at bære ring, ur og andre smykker, når du arbejder. På den måde undgår du, at snavs og de produkter, du
arbejder med, kan samle sig under fingerringe og give irritation.
• Brug så vidt muligt beskyttelseshandsker, fx når du i længere tid skal arbejde med våde materialer eller produkter,
der kan irritere din hud.
• Overhold doseringsanvisningen på de produkter, du anvender, og følg brugsanvisningen.
• Varier så vidt muligt arbejdet, så du ikke i længere tid har vådt arbejde eller er i kontakt med produkter, der
generer din hud og luftveje.
• Sørg for, at emballagen på produkter, der kan afgive dampe, er lukket, så undgår du også at spilde.
• Planlæg arbejdet med produkter, der afgiver dampe, så de ikke generer dine luftveje. Vær især opmærksom, når du
skal anvende større mængder og arbejde i længere tid med produktet. Du kan fx udføre arbejdet omkring lukketid,
så emnerne kan stå og afdampe natten over. Du kan også vælge at gå uden for og spraye.
• Anvend mindre mængder, fx kan du, når du bruger spray, samle alle emnerne så tæt som muligt og spray dem på
en gang. Du kan også påføre produktet med pensel.
• Brug maske ved hyppig brug og brug af større mængde produkter, der er faremærkede og anses som skadelige for
luftvejene. Du skal følge den instruktion og vejledning, som din arbejdsgiver giver dig.

Gode råd til arbejdsgiveren – se næste side

G o d e r å d t i l a r b e j d s g i v e re n
Som arbejdsgiver i en blomsterbutik kender du til,
at arbejdet ofte indebærer, at huden er fugtig, der er
risiko for rifter og snitskader, og at der arbejdes med
produkter, der kan være generende for hud og luftveje.

•

Stil egnede personlige værnemidler til rådighed
ved behov fx beskyttelseshandsker og maske. På
emballagen af produktet vil du finde vejledning i,
om der skal bruges værnemidler samt hvilken type.
Masker skal være egnet til at beskytte mod de
produkter, der benyttes - spørg leverandøren til råds
eller se, om der fremgår særlige krav i leverandørbrugsanvisningen.

•

Udarbejd arbejdspladsbrugsanvisninger for
de produkter, der indeholder farlige stoffer
og materialer. Mærkningen på emballagen og
leverandørens brugsanvisning kan være tilstrækkelig,
når der arbejdes med små mængder, som i den
private brug, samt når brugen sker lejlighedsvis.

Du kan gennem tilrettelæggelse af arbejdet i butikken,
valg af produkter, redskaber m.m. samt ved instruktion af
dine medarbejdere gøre meget for at sikre et sundt og
sikkert arbejdsmiljø.
•

Instruér medarbejderne i hudvenlige rutiner,
brug af produkter og af arbejdsredskaber. Stil evt.
hudplejemiddel til rådighed på arbejdspladsen.

•

Nedsæt påvirkningerne mest muligt fx ved brug
af egnede arbejdsmetoder og brug af personlige
værnemidler.

•

Sørg for, at der anvendes redskaber, der er egnet til
arbejdsopgaverne.

•

Undersøg, via rådgivning fra leverandøren, om de
produkter, der bruges i butikken, påvirker hud og
luftveje, for at vurdere, om de kan erstattes af andre
produkter, der er mindst mulig generende for hud
og luftveje. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde
andre produkter med lignende egenskaber, skal
påvirkningerne nedsættes mest muligt, fx ved brug
af egnede arbejdsmetoder og brug af personlige
værnemidler.

•


•

Produkter, der er klassificeret som farlige
efter Miljøministeriets regler, kan ofte kendes
på, at der på emballagen er en etikette med
faresymbol på orange baggrund. Læs mere
www.mst.dk

Få mere viden om arbejdsmiljø i butikker på
www.barhandel.dk

Tilrettelæg arbejdet, så påvirkninger fra arbejde med
produkter, der kan genere hud og luftveje, er mindst
muligt. Dette er særlig vigtigt, når der anvendes
større mængder og arbejdes i længere tid med
produktet.
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