Kartlegging og risikovurdering
Arbeid i omgivelser som kan medføre biologisk smitte
Lovhenvisninger:

Arbeidsmiljøloven kap.1-1, kap. 4-1/4.5, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap.7,8,9 og 10,
Arbeidsplassforskriften kap.8, Forskrift om utførelse av arbeid kap. 6

Navn på bedriften:

Org.nr:

Besøksadresse:

Næringskode:

Foreligger generell risikovurdering biologisk smitte fra tidligere:
JA
NEI

Daglig leder:

Mobil:

Epost:

Verneombud/ansatt representant:

Mobil:

Epost:

Risikovurdering utført av:

Ant. ans.:

Dato:

Kommentarer:
Hvilke biologiske faktorer som kan forekomme:

Hvilke giftige, allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til:
Hvilke smitterisikogruppe er de biologiske faktorene er plassert i: (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - kapittel 6)

Opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som arbeidstakere kan pådra seg i forbindelse med ekponering:

Foreligger nasjonale anbefalinger:
JA

Kommentarer:

NEI

Har virksomhet informert de ansatte om kunnskap
om sykdom og hvordan forebygge smitte:
JA
NEI
Hvilke eksisterende iverksatte og forebyggende
tiltak eksisterer:

Kommentarer:

Kommentarer:

Bistand bedriftshelsetjeneste – navn på rådgiver:

Sannsynlighet eksponering
Usannsynlig
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget Sannsynlig

Konsekvens
Ufarlig
En viss fare
Farlig
Kritisk
Katastrofalt

Beskrivelse
Eksponering ikke sannsynlig
En gang i måneden
En gang i uken
Flere ganger i timen/daglig
Flere ganger pr. min

Risikodiagram (H-nummer skal plasseres inn i dette diagrammet)
Usannsynlig

Ufarlig

(1)

En viss fare

(2)

Farlig

(3)

Kritisk

(4)

Katastrofalt

(5)

(1)

Lite Sannsynlig (2)

Mulige uønskede hendelser (H):
H-nummer

Type hendelse

Årsak

Beskrivelse
Ingen smitterisiko
Liten smitterisiko
Kan gi smitte – karantene/stopp i produksjon, stopp i levering av tjenester
Smitte – sykefravær/innleggelse sykehus
Dødsfall

Mindre sannsynlig (3)

Fare for

Risikotall

Sannsynlig

Tiltak

(4)

Meget sannsynlig (5)

Restrisiko
Ja
Nei

Personer (HMS)
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Mulige uønskede hendelser (H):
H-nummer

Type hendelse

Årsak

Fare for

Risikotall

Tiltak

Restrisiko
Ja
Nei

Personer (HMS)
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Personer (HMS)

Handlingsplan (Restrisiko)
H-nummer

Tiltak

Ansvar

Tidsfrist

Utdrag: Forskrift om utførelse av arbeid kap.6 (www.lovdata.no)
Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som settes til arbeid, der de er eller kan bli utsatt for biologiske faktorer, på forhånd får den nødvendige opplæring,
øving og instruksjon i arbeidet, slik at eksponering i størst mulig grad kan unngås eller reduseres. Opplæringen skal særlig inneholde:
a)
b)
c)
d)
e)

informasjon om risikovurderingen som er foretatt og vesentlige endringer i denne,
nødvendige vernetiltak,
hygienekrav,
bruk av personlig verneutstyr, herunder vernetøy,
informasjon om fare for smitte fra biologiske faktorer ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander.

Vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko
Påvirkninger fra biologiske faktorer skal fjernes eller unngås med mindre det er på det rene at påvirkningen ikke kan medføre uheldige helsebelastninger for
arbeidstaker.
På bakgrunn av risikovurderingen skal arbeidsgiver iverksette nødvendige inneslutningstiltak. For industrielle prosesser, isolater og laboratorier, skal inneslutningstiltak iverksettes i henhold til arbeidsplassforskriften kapittel 8.
Tiltak ved uforutsett eksponering av biologiske faktorer
Arbeidsgiver skal sørge for at det etableres og innøves prosedyrer som skal følges ved uhell eller nødssituasjoner i forbindelse med biologiske faktorer, samt
prosedyrer for all håndtering av biologiske faktorer klassiﬁsert i smitterisiko-gruppe 4. Prosedyrene skal foreligge skriftlig, og skal om nødvendig være oppslått på
arbeidsplassen.
Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides en beredskapsplan for ulykker og uhell med biologiske faktorer.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter straks blir underrettet om ulykker og uhell som kan ha ført til spredning av biologiske faktorer
som kan forårsake alvorlig infeksjon eller sykdom. Arbeidsgiveren skal snarest mulig sørge for at arbeidstakerne og deres representanter blir underrettet om
årsaken til ulykken eller uhellet og om hvilke tiltak som er eller vil bli satt i verk.
Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med helsefarlig biologiske faktorer
Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke
hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.
Hygiene og rengjøring ved eksponering av biologiske faktorer
Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tiltak som forhindrer at arbeids-takerne spiser, drikker eller røyker i arbeidsområder som kan være forurenset med
biologiske faktorer.
Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tilfredsstillende rutiner som sikrer at arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske
faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Slikt arbeidstøy og personlig verneutstyr skal desinﬁseres og rengjøres,
repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.
Arbeidsgiver skal etablere rutiner for å sikre nødvendig desinfeksjon av arbeidsområder.

