KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

SÄKER RENHÅLLNING
ARBETSMILJÖRISKER OCH TEKNISKA HJÄLPMEDEL I
MARKRENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING

NYKÖPING den 19 september 2018
Arbetsmiljöriskerna är betydande i renhållningsarbetet. Risken att skära sig på vassa föremål, damm,
mikrobiologiska smittrisker, farliga arbetsställningar och arbetsrörelser i samband med manuella lyft. Listan
kan göras lång. Partiklar i luften är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Hur gör vi
riskerna kända för personalen och vilka åtgärder ska vi vidta för att minimera riskerna i arbetet? Hur
säkerställer vi att erforderlig skyddsutrustning används?
Nedskräpning och avfallshantering kostar dessutom mycket pengar. Men renheten är viktig för
helhetsupplevelsen och begravningsplatsens värdighet, mycket viktig. Det är bara det att vi helst inte vill att
renheten ska kosta. Städning inne och städning ute är en nödvändighet men också något som ofta tas för
självklart och inte är föremål för utveckling och förnyelse. Det går åt mycket arbetstid och handarbete är
både slitsamt och dyrt. Så det gäller att mekanisera och hitta bra systemlösningar. Det finns idag ett flertal
redskapsbärare och specialmaskiner för effektiv våtsopning med upptagning. Mycket kan man göra för att få
ner insatstiderna och skapa kostnadseffektiva skötsellösningar.
Målet är att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man riskbedöma, åtgärda, kvalitetssäkra och
underlätta arbetet med markrenhållningen och avfallshanteringen inom begravningsväsendet.
Målgruppen är chefer, arbetsledare, maskinförare, kyrkogårdsarbetare och kyrko- och
kyrkogårdsvaktmästare.

Kursinnehåll:











Funktionsbeskrivning och arbetsinnehåll i renhållnings- och avfallshanteringsarbetet
Faktorer som bidrar till minskad nedskräpning och hur dessa omsätts i praktisk handling
Riskbedömning samt arbets- och maskininstruktioner
Partikelproblematiken – de farliga mikropartiklarna som tränger ner i lungorna
Arbetsmiljöregler kring användning av arbetsutrustning, mikrobiologiska arbetsmiljörisker,
hygieniska gränsvärden, damm, kemiska arbetsmiljörisker och personlig skyddsutrustning.
Grupparbete kring arbetsmiljörisker på förmiddagen och förbättringsåtgärder på eftermiddagen
Plan för omhändertagande av olika sorters avfall och kvalitetssäkring av arbetet.
Personlig skyddsutrustning för markrenhållning och avfallshantering
Maskinella hjälpmedel och fordonsteknik för markrenhållning och avfallshantering
Praktiska visningar och övningar ute på kyrkogården

KURSEN:

SÄKER RENHÅLLNING

Tid och plats:

Onsdagen den 19 september, 08.30 – 16.00
Alla Helgona församlingshem, Prosten Phils Gränd 3, Nyköping.
Kontaktperson: Kalle Hansson, 0155-751 83

Föreläsare:

Claes-Anders Malmberg, konsult
ACAMA konsult AB

Kursavgift:

Inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kursdokumentation.
3 100:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 500:-/deltagare för övriga
exkl moms

Anmälan:

Senast den 5 september.
Via anmälningstalongen,
Via hemsidan www.skkf.se,
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08 – 673 83 13
Se även SKKF:s hemsida :www.skkf.se
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