APV

Gør dit landbrug til en sikker og god arbejdsplads
Landbruget er et farligt erhverv med store maskiner, tunge dyr og i perioder lange, travle arbejdsdage.
Det kan være både hårdt og risikofyldt og det er vigtigt at passe godt på sig selv, sin familie og ansatte.
Kunne sikkerheden og arbejdsmiljøet på din bedrift vinde ved et tjek, foretaget af rutinerede fagfolk på
området og har du brug for solid dokumentation i forhold til Arbejdstilsynet?
Vi har udarbejdet en APV-pakke i samarbejde med SEGES, som skal gøre det lettere for dig at opnå og
fastholde et godt arbejdsmiljø og forebygge ulykker. Få gode arbejdsrutiner, som både du og din
medarbejder kan arbejde sikkert med.

Nye øjne på din bedrift – her er hvad du får
ET BEDRIFTSBESØG INDEHOLDER:

DU FÅR:















Bedriftsbesøg med sikkerheden i fokus
Rådgivning om forbedringer af arbejdsmiljøet
Eksempler på løsninger
Præsentation af ny viden og materialer
Et udvalg af værnemidler – lige til at teste
Præsentation af sikkerhedsskilte

En rapport med en handlingsplan
Overskuelighed over krav
En fysisk mappe med alle dokumenter
En datafil til egen opdatering
Billeder fra besøget
Dokumentation af udfordringer

EFTER BESØGET OPFYLDER DU ALLE KRAV OM APV
Udover dette kan du også få hjælp til:
 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse
 Udarbejdelse af ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB)
 ATEX APV for eksplosionsfarlige områder
Fakta om arbejdspladsvurdering
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV, også selv om der kun er én ansat. En APV
er et redskab til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø, så du kommer hele vejen rundt om de
arbejdsmiljømæssige udfordringer, I kan have.
Et godt arbejdsmiljø i virksomheden kan have følgende fordele:
 Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
 Mindre sygefravær
 Mindre udskiftning blandt de ansatte
 Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.
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Tag kontakt til LHN på tlf. 73 64 30 00 hvis du ønsker at lave en aftale om APV.

