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Öryggi slökkviliðsmanna

• Eitt af hættulegustu 
störfum sem fyrirfinnast

• Slys geta orðið alvarleg 
jafnvel dauði

• Mannafli minnkar
• Búnaður skemmist
• Lögsóknir

Öryggi slökkviliðsmanna

• Komið í veg fyrir 
óþarfa þjáningar eða 
streitu

• Lögfræðikostnaður
• Kostnaður vegna 

slysa á mönnum og 
tjóns á tækjum

• Slökkviliðsmenn eiga 
ekki að taka óþarfa 
áhættu

Að viðhalda þekkingu sinni

“Slökkviliðsmönnum ber að viðhalda þekkingu 
sinni og tileinka sér nýjungar varðandi starfið, 
m.a. með námskeiðum og verklegri þjálfun þar 
sem henni verður við komið”

• Slökkviliðsmenn séu ætíð vel þjálfaðir
• Þekki nýustu verklagsreglur og tækjabúnað vel
• Slökkviliðsmenn þurfa að geta framkvæmt marga 

hluti á mjög skömmum tíma undir álagi
• Fljótt – fumlaust - ósjálfrátt
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Að viðhalda þekkingu sinni

Afleiðingar að viðhalda ekki þekkingu sinni:
• Eigið öryggi sett í hættu
• Öryggi starfsfélaga sett í hættu
• Líf manna og dýra verður frekar í hættu
• Umhverfið verður frekar í hættu
• Eignir og persónulegir munir liggja undir frekari 

skemmdum
• Þekking og færni við tækjabúnað ábótavant, 

þannig að björgunarstarf verður ekki nægjanlega 
skilvirkt og árangursríkt

Persónulegur hlífðarfatnaður 

• Besta hlífðarfatnað 
vegna aðstæðna

• Viðurkenndur hlífðar-
fatnaður dregur úr og 
jafnvel fyrirbyggir 
meiðsl

• Notið hlífðarfatnað rétt
• Virðið eðlislæg takmörk
• Haldið persónulegum 

hlífðarfatnaði hreinum

Akstur og tækjabúnaður

Orsök slysa:
• Hraðakstur
• Ekið yfir gatnamót á 

móti rauði ljósi án 
ýtrustu varúðar

• Eru að klæða sig á 
leiðinni á vettvang

• Ekið af stað áður en 
áhöfn er tilbúin

• Notið handföng inn og 
út úr slökkviliðsbílum
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Öryggi og hættur á slökkvistöðvum

• Bakslys algeng
• Bakinu ofgert
• Beita fótunum við 

lyftingar
• Ekki takast á við 

meira en þörf er á
• Fá aðstoð

Öryggi og hættur á slökkvistöðvum

• Skrika fótur á blautu 
gólfi

• Skilið eftir í gangvegi
• Hirðuleysi
• Slæleg umgengni
• Þeir snyrtilegu skapa 

sjaldnast slysagildrur
• Hinir
• Snyrtimennska ekki 

bara fyrir augað

Öryggi verkfæra og búnaðar

• Notið viðeigandi persónuhlífar
• Veljið rétt verkfæri
• Leiðbeiningar framleiðanda
• Skoðið verkfæri fyrir notkun
• Setjið á réttan stað eftir notkun
• Skoðið og þrífið áður en gengið er frá 
• Breytingar hafi ekki áhrif á öryggi tækisins
• Neistafrí verkfæri
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Öryggi verkfæra og búnaðar

• Notkun framlenginga á kúbein
• Virðið öryggisreglur við notkun vélknúinna 

verkfæra
• Borar,sagir, smergill, raf- og logsuðubúnaður 

algengt á slökkvistöðvum
• Lesið og skiljið leiðbeiningar framleiðanda
• Haldið skrá yfir viðgerðir

Vélsagir

• Sögin henti fyrir efnið sem á að saga
• Persónuhlífar
• Laus fatnaður
• Slöngur tilbúnar þegar þak er rofið
• Sprengifimar lofttegundir
• Óviðkomandi haldið utan vinnusvæðis
• Fylgið leiðbeiningum
• Aðgát að bæta bensíni á
• Sagarblöðin séu skörp

Öryggi við æfingar

• Allir í fullbúnum viðurkenndum hlífðarfatnaði
• Nýliðar yfirleitt móttækilegir fyrir öryggisreglum 
• Leiðbeinandinn er fyrirmyndin
• Leiðbeinandinn skal vera viðurkenndur af BR
• Öryggisráðstafanir á æfingum eiga líka við í 

raunverulegu ástandi
• Nemendur undirbúnir vel í skólastofunni
• Æskilegt hlutfall leiðbeinenda og nemenda er 1 á 

móti 5
• Nemendur geta komið sér í hættulegar aðstæður
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Öryggi við æfingar

• Kvefaðir, með höfuð-
verk ættu ekki taka þátt

• Ofurkapp 
• Ógætilega farið með 

eld
• BR hefur gefið út reglur 

um æfingar slökkviliða
• Búnaður í góðu standi
• Skoða búnað og tæki 

fyrir æfingu

Öryggi á vettvangi
• Vettvangsstjóri tryggir 

öryggi
• Hvenær áhættan er of 

mikil
• Slökkviliðsmenn geta 

orðið vonsviknir
• Eiga engan þátt í að 

slysið varð
• Ekki hlutverk 

slökkviliða að fjölga 
fórnarlömbum

• Öryggi slökkviliðs-
manna í fyrsta sæti

Helstu slysahættur á vettvangi

Helstu slysavaldar:
• Ofurálag miðað við þol einstaklingsins
• Brunasár eða eituráhrif
• Menn falla, renna til eða stökkva
• Stíga á eða komast í snertingu við eitthvað
• Eitthvað fellur á menn
• Verða fyrir geislun eða tæringu frá ætandi 

gastegundum
• Hættuleg veðurskilyrði
• Festast eða lokast inni
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Helstu slysahættur á vettvangi

Orsakir reykkafarar 
lokast inni eða villast:

• Bilun reykköfunartækja
• Takmarkað skyggni
• Aðskilnaður við félaga
• Aðskilnaður við slöngu 

eða líflínu
• Tepptur vegna hruns
• Lokaðar hurðir

Helstu slysahættur á vettvangi

Við slíkar aðstæður er helst til bragðs að:
• Halda ró sinni
• Stoppa og hugsa: hvar ertu/hvernig komstu hingað
• Rekja spor til baka, finna hurð, glugga eða stiga
• Láta vita ef hægt er
• Draga að sér athygli
• Spara loftbyrgðir
• Beint áfram og beygja ávalt til sömu handar

Öryggi á vettvangi

• Það er mjög mikilvægt 
að allir slökkviliðsmenn, 
sem koma beint að 
slökkvistarfi séu í full-
búnum viðurkenndum 
hlífðarfatnaði

• Aðrir haldi sig í hæfilegri 
fjarlægð öryggis vegna

• Bæði þeirra og annarra
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Hættur frá rafmagni

• Oftast til staðar í 
húsbrunum

• Utanhúss helst frá 
föllnum rafstrengjum 
eða stigar reknir í 
loftlínur

• Innanhúss frá 
raflögnum hússins

• Rafveitan
• Finna stofninntak –

rjúfa straum
• Stökkvið frá bíl, sem 

liggur utan í rafstreng

Hrun húsa

• Það alvarlegasta sem 
getur gerst á eldstað

• Vera vel á verði
• Þekkja teikn
• Þekkja burðarvirki 

hússins sem logar
• Timbur hefur gott 

brunaþol
• Límtré í sperrum meira 

brunaþol en stálbitar

Hrun húsa

• Steinsteypa hefur 
mest brunaþol

• Stálbitar hafa lítið 
brunaþol

• Missa allan burð við 
500°C hita

• Lenging stálbita getur 
brotið vegg

• Strengjasteypubitar 
mjög varasamir

• Missa snögglega burð
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Áhrif á brunaþol og hrunhættu:

• Aldur húss
• Byggingarlag og efni
• Tímalengd eldsins
• Hiti innanhúss
• Þyngdarálag á gólf
• Aðgerðir slökkviliðs 

t.d. getur mikið vatn 
aukið þyngdarálag

Vísbendingar um hrun

• Sprungur eða aðskilnaður við veggi, gólf eða þak
• Byggingarhlutar falla frá veggjum eða loftum
• Veggir taka að halla út eða inn, jafnvel bogna
• Sig í þaki
• Mikill eldur undir gólfum með miklu þyngdarálagi
• Óvenjulegir sprunguhvellir eða hljóð
• Yfirgefa svæðið tafarlaust við slíkar vísbendingar

Áhorfendur

• Mikilvægt að vett-
vangur sé girtur af

• Lögreglan sér yfirleitt 
um það

• Halda áhorfendum í 
hæfilegri fjarlægð

• Veitir slökkviliðs-
mönnum olnbogarými

• Ekki leyfa fara of nærri
• Stærð afgirts svæðis 

fer eftir aðstæðum
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Kerfi til að henda reiður á 
slökkviliðsmönnum

• Vita hverjir eru á 
vettvangi

• Hvar þeir eru
• Taka til allra sem koma 

á vettvang
• Hætta á að menn finnist 

of seint
• Viðvörunarvæla 

reykkafara
• Best að allir slökkvi-

liðsmenn beri slíkt tæki

Kerfi til að henda reiður á 
slökkviliðsmönnum

• Nafnspjöld
• Reykköfunarstjórnborð
• Reykköfunarspjald
• Stjórnandi reykkafara
• Reykkafarar til 

afleysinga

Hlutverk öryggistrúnaðarmanna

• Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður
• Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi séu í 

samræmi við vinnuverndarlögin
• Að vélar og tæknibúnaður, hættuleg efni og starfs-

aðferðir stofni ekki lífi og heilsu starfsmanna í
hættu

• Að öryggisbúnaður og persónuhlífar séu til staðar í
góðu ástandi eins og til er ætlast og séu notaðar af 
starfsmönnum

• Að góður starfsandi ríki á vinnustaðnum, að koma í
veg fyrir hvers konar ósæmilega hegðun
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Hlutverk öryggistrúnaðarmanna

• Að starfsmenn fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun 
með tilliti til aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis

• Að tilkynningarskyldu um vinnuslys og atvinnu-
sjúkdóma sé sinnt og sjá til þess að rannsóknir fari 
fram á alvarlegum vinnuslysum

• Að umsagnar Vinnueftirlits ríkisins sé leitað ef 
fyrirhugaðar eru umtalsverðar breytingar á
starfssemi fyrirtækisins, t.d. stækkun 

• Að eftirlitsbók sé færð eins og reglur frá 1981 segja 
til um

Skyldur starfsmanna

• Stuðla að starfsskilyrði séu fullnægjandi
• Tilkynna ágalla, sem starfsmaðurinn getur ekki 

lagað sjálfur
• Ef fjarlægja þarf öryggishlífar vegna viðgerðar t.d. 

setja þær strax á aftur
• Fylgja öryggisreglum starfs síns hvar sem er
• Vísa málum til öryggisnefndar eða til 

öryggistrúnaðarmanns / öryggisvarðar

Ábyrgð starfsmanna

• Atvinnurekandi ber ábyrgð á að hægt sé að 
framkvæma vinnu á öruggan hátt

• Brot á vinnuverndarlögum varða yfirleitt sektum
• Meginregla að menn bera ekki ábyrgð á tjóni, 

nema þeir séu taldir eiga sök á því
• Dómur um skaðabætur vegna vinnuslyss gætu 

t.d. fallið á þann veg að hinn slasaði (tjónþolinn) 
beri nokkra sök á því sem gerðist og skuli fá
minni bætur en ella úr hendi atvinnurekanda 
teljist hann bera sökina að öðru leyti.  Verkstjórar 
geta orðið skaðabótaskyldir vegna vanhafna 
sinna eða vanrækslu gagnvart atvinnurekanda 
sínum, starfsmönnum sínum eða þriðja aðila
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Nokkur ráð gegn slysum og 
atvinnusjúkdómum

• Kjósa öryggistrúnaðarmann og styrkja hann í starfi
• Kynna sér rétt vinnubrögð og fylgja öryggis-

leiðbeiningum
• Ganga vel um. Skilja við áhöld og tæki eins og við 

viljum koma að þeim
• Nota persónuhlífar og vinnuföt samkvæmt 

öryggiskröfum
• Lagfæra það, sem valdið getur slysi, sé það í okkar 

valdi en segja verkstjóra eða öryggistrúnaðar-
manni frá hættunni að öðrum kosti

Nokkur ráð gegn slysum og 
atvinnusjúkdómum

• Að starfsmenn fái kennslu og þjálfun í meðferð 
nýrra véla og í nýjum vinnuaðferðum

• Gæta að öryggi nýliða á vinnustað. Veita þeim 
viðeigandi þjálfun með hliðsjón af öryggi á vinnu-
staðnum. Gæta einnig að ungmennum sem kunna 
að starfa á vinnustaðnum

• Vaka yfir því að tilkynnt sé um vinnuslys og 
atvinnusjúkdóma 

• Bæta andann á vinnustaðnum.  Sýna í verki að 
náunginn komi okkur við

Tilkynning vinnuslyss

• Öll vinnuslys ver að 
tilkynna

• Áríðandi fyrir starfs-
mannin hvað varðar 
bótaskyldu

• Ef ekki til – ekkert slys 
gerst

• Getur þurft að bera 
allan kostnað

• Undirritað af yfirmanni
• Helst líka öryggistrún-

aðarmanni – verði
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Tryggingarmál slökkviliðsmanna

Reglugerð umréttindi og skyldur slökkviliðsmanna:
“Slökkviliðsmenn og aðrir sem vinna að 
brunavörnum eftir kvaðningu slökkviliðsstjóra eða 
lögreglustjóra skulu vera tryggðir við æfingar og 
önnur störf í þágu brunavarna eða vegna 
mengunaróhappa á landi í samræmi við áhættu 
starfsins.  Lágmarkstrygging skal vera í samræmi 
við skilmála slysatryggingar starfsmanna 
sveitarfélaga samkvæmt kjarasamningum”

Félagslegir áhættuþættir
Framkvæmd vinnu

Eykur að jafnaði starfsgleðina ef starfsmenn geta:
• Greint hvaða áhrif eigin framlag hefur á afrakstur 

vinnunnar
• Greint hvaða þýðingu verkefni þeirra hefur fyrir 

starfsemina í heild
• Beitt mismunandi vinnuaðferðum og vinnuhraða
• Ráðið nokkru um það í hvaða röð verkefni eru 

tekin fyrir
• Haft áhrif á gæði þess sem skilað er
• Haft sitt að segja um árangur í starfi sínu
• Haft möguleika á framgang í starfi

Ósæmandi framkoma

• Stríðir gegn markmiðum vinnuverndarlaga
• Síendurtekin neikvæð framkoma sem beinist að 

starfsmanni á særandi eða meiðandi hátt
• Getur tengst andlegu og líkamlegu ofbeldi eða 

hótunum
Birst sem:

• Kynferðisleg áreitni sem er: öll óvelkomin hegðun 
af kynferðislegum toga

• Einelti
• Lítilsvirðing vegna kynhegðunar, þjóðernis, 

fötlunar eða annars
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Ósæmandi framkoma

• Getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér
• Vandamál tengd vinnuskipulagi
• Of mikið eða of lítið vinnuálag
• Óljósar reglur og óljós starfsmannastefna
• Fyrst og frems einstaklingar, sem hegða sér 

ósæmilega
• Slæmt vinnuumhverfi

Ósæmandi framkoma

Dæmi um afleiðingar hjá einstökum starfsmönnum:
• Aukin vandamál sem tengjast samvinnu á vinnu-

stað
• Starfsmenn gera sér far um að brjóta reglur eða 

misbeita þeim, afköst verða minni
• Aukin streita, lágur streituþröskuldur
• Líkamleg vanlíðan, neysla áfengis og annarra 

vímuefna og sálrænir fylgikvillar, s.s. svefntruflanir, 
lágt sjálfsmat, depurð, síþreyta, sjálfsvígs-
hugleiðingar

Ósæmandi framkoma

Dæmi um afleiðingar hjá starfshópum:
• Minni afköst
• Reglur brotnar eða þær ofnotaðar
• Aukin neikveðni í garð atvinnurekanda, tortryggni, 

óöryggi
• Samstarfsvandamál
• Veikindafjarvistir aukast
• Starfshópurinn þolir illa álag, lítil vandamál verða 

stór
• Sífelld leit að blórabögglum
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Kulnun
• Kulnun er hugtak sem notað er yfir það fyrirbæri 

þegar einstaklingur hefur “tæmt batteríin” án þess 
að hafa haft tækifæri til að hlaða þau aftur

• Tiltekin störf eða starfsskilyrði eru líklegri en önnur
• Ýmis umönnunarstörf
• Störf – viðfangsefnið annað fólk
• Vaktavinna eða óreglulegur vinnutími
• Uppgjöf, þreyta, depurð, kvíði og þunglyndi
• Símenntun og endurmenntun

Líkamsbeiting og þjálfun

• Slökkviliðsmenn þurfa að 
hafa styrk, heilsu, hreysti 
og þol til að bjarga 
fórnarlömbum

• Í þungum hlífðarfatnaði
• Samtímis draga þunga 

slöngu og slást við eld
• Hættulegt umhverfi
• Meðalmaðurinn dugar 

ekki lengur en 10-15 mín

Líkamsbeiting og þjálfun

• Hafa lipurð til að 
vinna á þökum

• Slökkviaðgerðir geta 
mistekist

• Hjartabilun helsta 
dánarorsök

• Enginn tími til að hita 
upp

• Vel á sig komnir betur 
í stakk búnir að takast 
á við útköllin



15

Læknir slökkviliðs og þrekpróf

• Æskilegt að slökkvilið hafi læknir á sínum snærum
• Heilsufarsskoðun
• Sjá um þrekpróf
• Persónuleg ráðgjöf
• Nýliðar þyrftu að standast allsherjar læknisskoðun 

hjá lækni slökkviliðs og þrekpróf
• Hjartalínurit, blóðprufur, lungnaskoðun, sjón og 

heyrnarmæling
• Hægt að rekja síðar hvort veikindi séu tengd 

vinnunni

Þjálfun

• Tími og aðstaða til líkamsræktar
• Úthald, vöðvastyrkur og liðleiki
• Getur komið í veg fyrir meiðsl og allskonar 

stoðkerfisvandamál
• Góð lungnarýmd getur dregið úr hlutfalli 

koltvísýrings og haldið uppi hámarkssúrefni í blóði
• Þrek og styrktarmæling

Þjálfun

• Slökkviliðsmenn þurfa að viðhalda formi sínu
• Nota tíma á vaktinni til líkamsræktar
• Mikið álag að fara beint af slökkvistöðinni í mikla 

og erfiða vinnu við erfiðar aðstæður
• Reynsla áberandi mjög jákvæð
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Úthaldsjálfun

• Eykur styrk hjarta, 
lungna og æða 

• Púlsinn upp í 60%-
85% af hámarks-púls 
(220 – aldur)

• Viðstöðulaust í 30 mín
• Viðhald 3 í viku
• Hjartavöðvinn ræður 

því hversu vel slökkvi-
liðsmaðurinn vinnur

• Hjóla, hlaupa, synda, 
ganga

Styrkþjálfun

• Hita upp í 5-10 mín
• Styrkja vöðva og 

liðamót í baki, kvið, 
fótum og höndum

• Minni hætta á 
meiðslum

• Teygja vel á vöðvum 
og liðum í lokin

Líkamsbeiting

• Bakveiki algeng
• Mænan vel varin
• 33 hryggjarliðir
• Hryggþófar
• Hlaupkenndur kjarni
• Álag á hryggþófa of 

mikið
• Trefjabrjóskið rofnar
• Kjarninn leitar út
• Þrýstir á taugarót
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Röng líkamsbeiting

• Sársauki, skyntruflanir
• Vöðvaslappleiki
• Lömun
• Brjóskeyðing
• Brjósklos
• Áverki
• Bakinu beitt um of
• Verið að lyfta með 

bakvöðvunum í stað 
fótavöðvanna

Lyftið Rétt!

Fæðuval

• Hæfilegt er að samsetning fæðunnar sé þannig 
að prótein veiti að minnsta kosti 10% heildarorku. 

• Hæfilegt er að fullorðnir fái 25-35% orkunnar úr 
fitu, þar af komi ekki meira en 15% orkunnar úr 
harðri fitu. 

• Hæfilegt er að úr kolvetnum fáist um 50-60% af 
orkunni, þar af ekki meira en 10% úr fínunnum 
sykri.

• Neysla fæðutrefja sé að minnsta kosti 25 grömm 
á dag miðað við 2500 hitaeininga fæði
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Fæðuval

• Æskilegt er að neysla á matarsalti sé undir 8 
grömmum á dag fyrir fullorðna. 

• Stefnt skal að sem fjölbreyttustu fæði úr öllum 
fæðuflokkum í þeim hlutföllum orkuefna sem að 
framan greinir. 

• Íþyngið ekki meltingarfærum með miklum mat 
eða drykk meðan þið erfiðið

• Betra að borða oft á dag og lítið í einu frekar en 
sjaldan og mikið í einu

Næring

• Allir þurfa orku
• Orkan fæst úr matvælunum
• Allir þurfa einnig vitamín, steinefni og trefjar
• Þessi efni fást úr matvælum
• Allir þurfa vatn.
• Matarlaus getum við lifað um tíma en vatnslaus 

ekki

Fæðuhringurinn
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Kolvetni

• Aðal orkuefnið
• Kolvetnaríkfæða er allt kornmeti, brauð,

morgunkorn, hafragrautur, kex, grænmeti og 
ávextir.

• Borðum mikið úr þessum flokki.

• Óholl kolvetni
– sykur, síróp, sælgæti, sætar kökur, gosdrykkir, öl og 

vín.

Trefjar

• Ómeltanleg kolvetni sem flýta losun úrgangsefna 
úr líkamanum 

• Gefa engar hitaeiningar
• Gróft korn, þurrkaðir og ferskir ávextir og 

grænmeti

• Borðum meira af trefjum, það stuðlar að bættri 
heilsu á mörgum sviðum

Fita

• Nauðsynlegur orkuforði og til uppbyggingar á
frumum

• Gefur mikla orku
• Mettuð og ómettaða fita
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Fituríkar fæðutegundir

• Mettuð fita
– Smjör, smjörlíki,

bjúgu, feitir ostar
17-38 %, kæfa o.fl

• Ómettuð fita
– Jurtaolíur, síld og 

sardínur, hnetur og 
hnetusmjör, lýsi, 
lax, lúða o.fl.

Prótein

• Byggja upp og gefa orku
• Fæði okkar er mjög ríkt af próteinum
• Kjöt, fiskur, egg, mjólk, sojabaunir og jarðhnetur
• Ekki þarf að taka inn prótein sem fæðubótarefni 

þó að verið sé að þjálfa vöðva

Steinefni

• Gefa enga orku en eru nauðsynleg fyrir líkamann
• Kalk og járn eru þau steinefni sem helst vantar í

fæði Íslendinga
• Nauðsynleg til að byggja upp sterk bein
• Kalk – ostur og skyr
• Járn – kjöt, eggjarauður og lifur
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Vítamín

• Fituleysanleg
– A, D, E og K vitamín

• A-og D-vítamín
– Lýsi

• E-vítamín 
– Jurtaolíur, hnetur og 

fræ 

• K-vítamín
– Framleitt í ristli

• Vatnsleysanleg
– C og B vítamín

• C- vítamín 
– ávextir

• B-vítamín
– 8 vítamín, mest í korni 

og kornvörum

Gefa enga orku en eru samt lífsnauðsynleg

Vatn

• Ekkert líf án vatns
• Drekkið mikið vatn
• Takið það fram yfir meira og minna lituð 

sykurvötn.

Reykingar og áfengi

• Reykingar hafa mjög 
neikvæð áhrif á þol 
manna og eru taldar 
auka líkur á hjartabilun

• Lungu reykingamanna 
mun veikari fyrir reyk-
eitrun en annarra, þar 
sem varnarkerfi þeirra 
er þegar upptekið við 
að afgreiða eiturefni úr 
tóbaksreyknum og 
síður í stakk búið að 
taka við eitruðum reyk 
frá bruna

• Áhrifin af áfengi 
hvað varðar þrek og 
þol geta varað í
langan tíma eftir 
neyslu jafnvel í
nokkra daga og geta 
þannig bitnað á
slökkviliðsmanninum 
í starfi
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Gott form vellíðan

• Slökkviliðsmaður í góðu formi ólíklegri að lenda í 
meiðslum en sá sem er það ekki

• Er hann í eða ná sér af meiðslum, ná sér af 
flensu eða kvefi?

• Ef já hefur áhrif á frammistöðu við slökkvistarf
• Lyfseðilsskyld lyf!
• Orkustöng eða orkudrykk í bílnum
• Aðgang að vatni 

Niðurlag

• Öryggismál koma öllum við
• Hver sem er getur slasast
• Forsjálni og árvekni
• Þátttaka allra starfsmanna
• Að hugsa til að maður sjálfur eða vinnufélagi varð 

örkumla það sem eftir er ævinnar vegna augna-
bliks yfirsjónar og/eða kæruleysis eða jafnvel 
vegna viðtekins ósiðs, hlýtur að vekja með manni 
óhug


