ATT BESÖKA EN SKOGSARBETSPLATS
När du kommer till skogsarbetsplatsen
En säker arbetsmiljö är vårt gemensamma mål. På en skogsarbetsplats är det därför viktigt att följa
anvisningarna från den ansvariga för skogsarbetsplatsen eller dennes representant. Besök på
skogsarbetsplatsen sker på egen risk. Följ skyltarna på skogsarbetsplatsen och var medveten om
omgivningen.
•
•
•
•

Ring maskinföraren eller skogsarbetaren innan du besöker arbetsplatsen.
Om du inte får tag på maskinföraren eller skogsarbetaren per telefon ska du vänta vid
säkerhetsavståndet och vänta tills någon lägger märke till dig och arbetet avbryts.
Närma dig aldrig skogsmaskinen eller skogsarbetaren bakifrån så att du är svår att upptäcka.
Använd alltid varselväst och skor som är lämpliga för terrängen. Hjälm är obligatoriskt på
arbetsplatsen då det finns risk för fallande objekt eller andra faror i området.

Säkerhetsavstånd
Iaktta säkerhetsavståndet för arbetande skogsmaskiner. Arbetet med skogsmaskinen måste avbrytas och
maskinen stängas av då någon vistas innanför säkerhetsavståndet. Det är viktigt att följa avståndet på grund
av risken för kedjeskott från sågkedjan på en skördare.
•
•
•

Säkerhetsavståndet är 90 meter för skördare, flismaskiner och slyröjningsmaskiner som används
vid vägar.
Säkerhetsavståndet är 20 meter för andra skogsmaskins- eller röjsågsarbeten.
Håll ett avstånd på minst två trädlängder om någon arbetar med en motorsåg.

Andra säkerhetsanvisningar
Skogsmaskinens hytt är endast avsedd för föraren. Ingen annan får vistas i hytten när maskinen är igång
(utom vid utbildningar och inspektioner).
Klättra inte upp på travar eller högar. Kliv inte på fällda träd, då de kan vara hala.
Boka ditt besök i förväg med den arbetsplatsansvariga om arbetsplatsen är ett flyggödslings- eller
sprängningsområde. Observera att du inte får beträda gödslings- eller sprängningsområdet innan du fått
tillstånd av den som utför arbetet.

Ytterligare anvisningar för denna arbetsplats:

SKOGSARBETSPLATSEN ÄR VÅR GEMENSAMMA ARBETSPLATS.
FÖLJ ANVISNINGARNA OCH AGERA ANSVARSFULLT.
Dessa anvisningar har tagits fram av Metsäteho Oy i samarbete med branschens aktörer.
Anvisningarna publicerades 6/2019 och får användas fritt av skogsaktörer.

