
Sig fra!   Sig stop!



Derfor er der gennemført en række arbejdsmiljøregler til
at imødegå, at farlige situtioner opstår, og dermed forhindre,
at der sker arbejdsulykker.

Men regler gør det ikke alene.

Det kræver også, at reglerne bliver overholdt, herunder at
sikkerhedsforanstaltningerne bliver etableret.

Det er enhver lønmodtagers ret og pligt ikke at arbejde
under forhold, hvor sikkerhedsreglerne tilsidesættes, og
der derved opstår farlige situationer.

Sig fra, hvis arbejdsgiveren ikke opfylder de gældende
arbejdsmiljøregler og forlanger arbejdet udført i strid med
klare og velkendte regler.

SIG FRA!

DET SKAL IKKE VÆRE FARLIGT AT GÅ PÅ ARBEJDE!



Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det er også arbejdsgiveren, der har retten til at lede og for-
dele arbejdet.

Medarbejderen skal derfor rette sig efter de anvisninger,
som arbejdsgiveren giver for arbejdets udførelse - også i
henhold til arbejdsmiljøreglerne.

Sig stop, hvis medarbejderen på trods heraf ikke overholder
klare og velkendte arbejdsmiljøregler.

SIG STOP!

DET ER ARBEJDSGIVEREN, DER HAR ANSVARET!



Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg vil med denne
branchevejledning sende nogle klare signaler om de ret-
tigheder, pligter og ansvar, der gælder for den enkelte på
bygge- og anlægsarbejdspladserne.

Hvis vi skal løse arbejdsmiljøproblemerne, er det nødvendigt,
at alle er sig sit ansvar bevidst.

"Sig fra! Sig stop!" er den alvorlige og konsekvente titel på
denne branchevejledning med opfordring til øjeblikkelig
handling, når klare og velkendte arbejdsmiljøregler tilside-
sættes.

Organisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge &
Anlæg hverken kan eller vil acceptere, at medarbejderne
kommer til skade på deres arbejde som følge af, at sikker-
hedsreglerne ikke bliver overholdt.

Organisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge &
Anlæg er enige om, at denne branchevejledning skal være
et positivt element i arbejdsmiljøudviklingen. Derfor
opfordres arbejdspladserne til at rette henvendelse til
deres organisation i tvivlstilfælde.

Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljø-
rådet for Bygge & Anlæg.
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