Checklist overview
I. Hluti: Meðferð, notkun og útsetning fyrir
hættulegum efnum
Góðar starfsvenjur varðandi ákveðnar efnavörur og
hættuleg efni
Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr áhættu þegar unnið er með
krabbameinsvaldandi efni, stökkbreytandi efni eða efni sem hafa eiturhrif á
æxlun?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr áhættu þegar unnið er með efni sem
hafa næmandi áhrif?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr útsetningu fyrir asbestryki?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr áhættu þegar unnið er með
frumuhemjandi efni eða með aðrar lækningavörur sem geta valdið aukaverkunum?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr áhættu þegar unnið er með
ísósýanöt/pólýúretan, epoxý, akrýlöt eða sýanóakrýlöt?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr útsetningu fyrir ryki sem inniheldur
kvars?
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Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð til að draga úr útsetningu af völdum ullar sem unnin er
úr steinefnum, t.d. glerull, steinull, trefjagler?
Já

Nei

Ef þú kemst ekki hjá því að vinna með eldföst trefjaefni, sérstök trefjaefni eða
kristölluð trefjaefni, notar þú þá góðar starfsaðferðir til að draga úr útsetningu (og
hættu á krabbameini)?
Já

Nei

Starfmenn í sérstakri áhættu
Veist þú hvaða efni þungaðar konur og konur með börn á brjósti mega ekki vinna með?
Já

Nei

Veist þú hvaða efni ungir starfsmenn mega ekki vinna með?
Já

Nei

Ert þú búin/n að gera allt sem nauðsynlegt er til að vernda þá sem ekki búa yfir
nægilegri tungumálakunnáttu, þannig að þeir skilji allar skriflegar og/eða munnlegar
leiðbeiningar um fyrirbyggjandi aðgerðir?
Já

Nei

Ert þú búin/n að gera allt sem nauðsynlegt er til að vernda þá sem búa við andlega
eða líkamlega fötlun?
Já

Nei

Ert þú búin/n að gera allt sem nauðsynlegt er til að vernda þá sem starfa einir með
efnavöru eða hættuleg efni?
Já

Nei
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Góðar starfsvenjur varðandi ákveðna verkþætti og störf
Temur þú þér góð vinnubrögð við hárgreiðslu?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð við rafhúðun?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð við vinnu á rannsóknarstofu?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð við suðu og logskurð?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð við sprautumálun?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð við störf í lokuðum rýmum?
Já

Nei

Temur þú þér góð vinnubrögð þegar unnið er með fljótandi húsdýraáburð?
Já

Nei

Innflutningur á efnum
Ertu búin/n að fá nauðsynlegar skjalfestar upplýsingar um áhættu og
varúðarráðstafanir vegna efna sem þú flytur inn?
Já

Nei
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Blöndun
Ertu búin/n að gera nauðsynlegar áhættu- og varúðarráðstafanir vegna efna sem þú
blandar og setur í geymslu til síðari nota í eigin fyrirtæki?
Já

Nei

Umpökkun og dreifing
Ertu búin/n að gera nauðsynlegar áhættu- og varúðarráðstafanir ef þú annast
umpökkun eða dreifingu á efnavöru eða efnum (t.d. hella fljótandi efnavöru úr tunnu
yfir í smærri ílát)
Já

Nei

Asbest
Ertu búin/n að kanna hvort þú sért að vinna með asbest við niðurrifs- og
viðgerðarstörf?
Já

Nei

Ertu búinn að kanna hvort þú sért að vinna úr eða meðhöndla efni sem inniheldur
asbest?
Já

Nei

Ertu búin/n að kanna hvort þú sért að vinna með asbest við rannsóknir, þróun eða
greiningu?
Já

Nei
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Flokka frá ónauðsynleg efni
Ertu búin/n að flokka frá efnavöru sem ekki er lengur notuð/engin þörf er á lengur?
Já

Nei

Öryggisblöð og upplýsingar um áhættu
Öryggisblöð (SDS) eru fáanleg fyrir allar efnavörur sem eru notaðar eða eru í geymslu
og sem merktar eru með einu eða fleirum hættumerkjum (svört og hvít í rauðum
ramma).
Já

Nei

Réttar upplýsingar í Öryggisblöðum
Við erum búin að kanna að öryggisblöð og merkingar umbúða virðast veita réttar
upplýsingar?
Já

Nei

Vitund og þekking
Hafa allir starfsmenn sem og allir aðrir sem komast í snertingu við efnavörur eða efni
fengið upplýsingar um og eru meðvitaðir um áhættuna sem er til staðar og vita þeir
hvernig á að haga vinnu á öruggan hátt og verja sig?
Já

Nei

Skrá yfir efnavörur
Ertu með hentuga skrá (lista) yfir efni og efnavöru?
Já

Nei
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II. Hluti: Starfsvenjur og venjubundin verkferli
Áhættumat - fullfrágengið
Við erum búin að gera heildstætt áhættumat vegna allra þeirra verkefna þar sem efni
og efnavörur eru notaðar, eða þar sem hættuleg efni eru framleidd
Já

Nei

Áhættumat - fullfrágengið
Við erum búin að gera heildstætt áhættumat vegna allra þeirra verkefna þar sem efni
og efnavörur eru notaðar, eða þar sem hættuleg efni eru framleidd
Já

Nei

Áhættumat - skriflegt skjal
Ertu með skrifleg gögn um þessi áhættumöt sem ætti að/þarf að skjalfesta?
Já

Nei

Gæði áhættumats
Eru áhættumötin sem þú gerðir nógu góð?
Já

Nei

Venjubundið ferli við innkaup
Stjórnar þú því núna hvort þú kaupir inn óþarflega hættulegar efnavörur?
Já

Nei
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Geymsla
Ferðu eftir leiðbeiningum á öryggisblöðunum um geymslu efnavöru?
Já

Nei

Óskilgreind not
Ertu búin/n að kanna hvort þú notir efnavöru einungis fyrir þá notkun sem talin er upp
í öryggisblöðunum?
Já

Nei

Útskipting
Ertu búin/n að kanna hvort þú getir skipt út /látið hættuminni efnavöru eða ferla koma
í staðinn fyrir hættulega efnavöru eða ferla?
Já

Nei

Vel heppnuð útskipting
Ertu búin/n að kanna hvort útkoman af útskiptingu eða áætlun um
umskipti/útskiptingu á efnavöru eða ferli hafi borið árangur?
Já

Nei

Losun í andrúmsloftið á vinnustað
Ertu búin/n að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að draga úr losun hættulegra efna út í
andrúmsloftið á vinnustöðunum?
Já

Nei
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Útsetning á nálægum vinnustöðum
Hefur þú gert nauðsynlegar ráðstafanir til að draga úr dreifingu hættulegra efna yfir á
vinnusvæði samstarfsfólks?
Já

Nei

Persónuhlífar - Hanskar
Ertu búin/n að kanna hvort þú notar rétta tegund hlífðarhanska og á réttan hátt?
Já

Nei
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III. Hluti: Varúðarráðstafanir til að draga úr áhættu
Persónuhlífar – Öndunarfæragrímur
Ertu búin/n að kanna hvort þú notar rétta tegund öndunarfæragrímu og á réttan hátt?
Já

Nei

Persónuhlífar – Hlífðargleraugu og andlitshlífar
Ertu búin/n að kanna hvort þú notar rétta tegund af hlífðargleraugum og andlitshlíf og
notir hvort tveggja á réttan hátt?
Já

Nei

Tiltæk merki
Þörf getur verið á skiltum og merkingum, til dæmis á leiðslum og geymum, og á
vinnustöðum þar sem verið er að meðhöndla hættuleg efni. Ertu með þau öryggisskilti
og merkingar sem krafist er?
Já

Nei

Neyðaraugnskol
Er til neyðaraugnskol og/eða neyðarsturta sem fljótt og auðvelt er að komast að?
Já

Nei

Öryggisráðstöfun
Ertu búin/n að kanna hvort þú sért að nota rétta tegund neyðaraugnskola og
neyðarsturtur og notir hvort tveggja á réttan hátt?
Já

Nei
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Tilkynning um líkamstjón og slys vegna efna
Ertu búin/n að tilkynna yfirvöldum um efnatilvik eða líkamstjón (sem og um önnur
vinnuslys)?
Já

Nei

Eftirfylgni vegna líkamstjóns og slysa vegna efna
Ertu búin/n að fylgja þessum slysum og líkamstjónum eftir og gert varúðarráðstafanir
til að forðast sams konar atvik og líkamstjón?
Já

Nei
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