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Hvad kan vi gøre
for at få et bedre
psykisk miljø?

Hvordan
forebygger vi
ulykker?
Hvordan laver
vi APV?

Hvordan
håndterer vi
kemikalier?

Hvad må de
unge under 18 år
medarbejdere
arbejde med?

Find løsninger
og gode råd på
bar-service.dk
Se vores materialer/
værktøjer i denne
folder!

alet

ionsmateri
Download vejlednings- og inspirat
på vores hjemmeside

BAR Service – her starter det gode arbejdsmiljø!!
Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for service- og tjenesteydelser er et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Vores opgave er at bistå branchens virksomheder med informationer og vejledning om
arbejdsmiljøområdet.
Vi har udarbejdet en lang række forskellige vejlednings- og
inspirationsmaterialer til arbejdsmiljøorganisationen, ledere

Arbejdsmiljøhåndbog for

idræts- og
sportsanlæg

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i

svømmehallen

Hvad er de væsentligste arbejdsmiljøproblemer på sportsanlæg?
Arbejdsmiljøhåndbogen for
idræts- og sportsanlæg giver jer
en grundig beskrivelse af mulige
problemer og gode råd til deres
løsning.

Hvad skal vi især være opmærksom på i svømmehallen?
I branchevejledningen får I en
gennemgang af de væsentligste
problemer og gode råd til forebyggelse og løsning af problemerne.
Adresser

Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk
Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11
Sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf: 32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
Tlf: 33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79
Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. : 70 12 12 88
Fax:70 12 12 89
www.at.dk
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og medarbejder, og de anviser gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer. Alle vejledninger er godkendt af Arbejdstilsynet. I denne folder får du information om de vigtigste
rettet mod din virksomheds arbejdsområde. På vores hjemmeside – bar-service.dk – kan du finde andre vejledninger
og informationsmaterialer, der måske er rettet mod en
anden branche, men som kan give dig nyttige informationer om et arbejdsområde på netop din arbejdsplads. På
hjemmesiden kan du bestille alle vores materialer.

Branchevejledning om smitte og risiko for

smittespredning
ved rengøring

Branchevejledning om

erhvervsdykning

Hvad kan vi gøre for at undgå
at blive smittet?
Læs vejledningen om, hvordan
rengøring kan være med til at
sprede smitte og infektioner, og
hvordan rengøringspersonalet
undgår at blive ramt af smitte.

Hvordan forebygger vi risici ved
dykning?
Vejledningen giver et grundigt
indblik i både risici og forebyggelse på dette område.

”Vores opgave er at forsyne branchen med de bedste, mest
relevante og de nyeste informationer på arbejdsmiljøområdet”

arbejdsmiljø i
bowlingcentre

Hvordan får vi et bedre arbejdsmiljø her i bowlingcentret?
Denne vejledning sætter fokus på
arbejdsmiljøet i bowlingcentre og
kan bruges direkte i det daglige
arbejde med arbejdsmiljøet. Mange gode idéer til forebyggelse!

Hvilke sygdomme kan overføres
fra dyr til mennesker?
Håndbogen om zoonoser er et
opslagsværk, der giver dig en
god oversigt over sygdomme, der
kan overføres fra dyr til menneske
med anvisninger til forebyggelse.

Håndbog om Zoonoser

Branchevejledning om

Håndbog om Zoonoser
om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås

www.bar-service.dk
www.barjordtilbord.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk
www.i-bar.dk

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG
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Jeg risikerer at få en høreskade.
Hvad gør jeg?
I disse vejledninger giver vi en
række værktøjer og råd, som kan
være med til at reducere risikoen
for at få høreskader.
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INSTRUKTIONSMATERIALER

Hvordan forebygger vi ulykker i
arbejdet med stiger?
Læs denne pjece, der med et
glimt i øjet giver gode råd om
forebyggelse af ulykker ved stigearbejde.

EN sIkkER maNual TIl
dIN sTIgE

gode
om arbejde
med kemikalier

TRIN
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R TRIN

Hvordan arbejder vi sikrest med
kemikalier?
Læs de 10 gode råd om, hvordan
I bedst håndterer farlige kemikalier.
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Generelt
Mini Smil
Arbejdsmiljøcertificering
- på den lette måde

1
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Tjek

Kommunikation
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Særlige
situationer

Daglig
drift

Hvordan kan vi arbejde for et
bedre psykisk miljø?
Brug ’Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A-Å et opslagsværk, der fokuserer på særlige
problematikker inden for BAR
Service brancher.

BAR Service
i samarbejde med
Capacent A/S

Hvordan kommer jeg i gang
med arbejdsmiljøledelse?
’Håndbog om arbejdsmiljøledelse for små virksomheder’ er
Le d el se s a ns v a r en god måde at komme hurtigt
gang
på. En håndbog med et
E j e nd o m sf u nk t ii o
n
elektronisk værktøj til opbygning
Kon fl ikt er
af certificeret arbejdsmiljøledelse
målrettet små og mellemstore
i
virksomheder.
BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER
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Side 1

Stress-af

kogebogen

Historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden,
og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget der prioriteres

Hvor finder vi inspiration til at få
større arbejdsglæde og trivsel?
’Stress-af kogebogen’ har samlet
historier fra virksomheder, der gennem arbejde med stress har styrket arbejdsglæde og trivsel.

festudlejere

Branchevejledning om

APV for

Formålet med
en APV
er at forebygge
skader

Værktøjskasse om forebyggelse af

arbejdsulykker ved forlystelser

Hvordan forebygger vi ulykker?
Hent gode råd og informationer på forebygulykker.dk.

Skal man lave APV i festudlejningsvirksomheder?
Ja – og I får en god vejledning til
arbejdet i dette hæfte, der fokuserer på både de væsentligste
problemer og de bedste løsninger.

Hvordan undgår vi de alvorlige
ulykker i forlystelserne?
I denne værktøjskasse får I en
række forslag til, hvordan ledelse
og arbejdsmiljøorganisation kan
arbejde med forebyggelse af
ulykker i forlystelser – fra karruseller
til rutsjebaner.
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VÆRKTØJSKASSER – gode råd til løsninger
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Hvordan laver vi en APV?
På bar-service.dk finder du et link til APV-portalen, som
giver inspiration, gode idéer, metoder og værktøjer til
at komme godt i gang med arbejdspladsvurderingen
(APV) på virksomheder inden for kultur og idræt.
Hvordan får vi alle kollegerne til at forstå, hvor vigtigt arbejdsmiljøet er?
Hvis man ikke lærer at tage arbejdsmiljøet alvorligt, når
man starter på en arbejdsplads, kan det udvikle sig til
en masse dårlige vaner. Derfor har BAR Service udarbejdet en lang række film, foldere og hæfter, der kan
inspirere til at give den bedste oplæring af nyansatte i
branchen.

Vi vil strømline vores arbejdsmiljøledelse
Hvad gør vi?
På bar-service.dk finder du masser af inspiration, debatoplæg og gode råd og anvisninger, der kan være
med til at støtte processen frem mod en effektiv og god
struktur for arbejdsmiljøledelsen på din virksomhed.
Find mere inspiration og viden på bar-service.dk
På vores hjemmeside får du det fulde overblik over det
mangfoldige materialeudbud, som BAR Service stiller til
din rådighed. Du kan bestille alle materialerne on-line.
Vi ser frem til at hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø på
din arbejdsplads.
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APV – det vigtigste redskab til et bedre arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderingen er den mest grundlæggende
undersøgelse af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.
Derfor er det også et fantastisk redskab – måske det
bedste - til at forbedre arbejdsmiljøet. Men husk: Det nytter ikke noget at undersøge arbejdspladsen og registrere
problemer, hvis I ikke også laver en handleplan, som sikrer, at der bliver gjort noget ved dem.

