Hygiejne og sikkerhed ved
arbejde med vandledninger
Hvorfor hygiejneregler?
Drikkevand er en vigtig fødevare. Derfor skal alle der
arbejder på vandforsyningsanlæg være meget opmærksomme på, at hygiejnen er i top.

Denne folder beskriver regler for god hygiejne ved
arbejde på SK Forsynings ledningsanlæg for rent vand
og råvand.
Hvem skal kende folderen?
Alle medarbejdere, såvel interne som eksterne, skal
kende indholdet af denne folder forud for igangsættelse
af arbejder på forsyningens ledningsanlæg.

Folderen er udarbejdet af:

Krüger A/S
Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg
Tlf: +45 39 69 02 22

Når man arbejder med drikkevand er der en række farer
man skal holde øje med. En af de største farer for at
forurene drikkevandet findes på ledningsnettet via:
66 Indløb af overfladevand, spildevand eller regnvand.
66 Indtrængning af smådyr, fugle, mus, rotter og insekter.
66 Afsmitning fra renseog smøremidler.
66 Efterladelse af jord,
rør-stumper og andre
genstande.

Hygiejne
Rene hænder
Efter toiletbesøg er det vigtigt
at vaske hænder, ligesom det er
vigtigt at der altid vaskes hænder
inden der arbejdes med overflader
der vil komme i kontakt med vand – f.eks. indvendige
røroverflader, ventiler osv. Har du ikke adgang til vand
skal dine hænder afvaskes med vådservietter med
sæbe. Der kan som supplement også anvendes rene
engangshandsker.
Arbejdstøj
Arbejdstøj skal skiftes jævnligt og være synligt rent.
Værnemidler
Der skal anvendes personlige værnemidler iht.
gældende regler.
Arbejdsbiler
Arbejdsbiler skal som minimum være indrettede med
adskillelse mellem rent og beskidt værktøj og komponenter. Bilerne skal fremstå renholdte.

Udstyr og materialer
Alt udstyr og materiel skal holdes
rent under arbejdets udførelse.
Alt nyt materiel og komponenter
der kommer i kontakt med vand
skal, så vidt muligt, være ind
pakkede, og må først pakkes ud
lige inden brug. Komponenterne
skal under arbejdet være placeret på
rent underlag eller i ren arbejdskassse
og må ikke komme i kontakt med jord.
Alle nye rør skal være afproppede når de ligger
i mellemdepot. Efter sammensvejsning og inden rør
placeres i udgravningen, skal rørenderne forsvarligt
sikres – enten ved fastsvejsning af endemuffer eller ved
montager af tætte rørkoblinger eller tilsvarende.
Alt værktøj der kan komme i kontakt med vand skal
være rengjort. Skulle komponenter eller rør været blevet
beskidte under arbejdet, skal disse rengøres / renses.
Udgravning
Udgravninger skal etableres med udjævningslag af nøddesten. Ovenpå dette udlægges understøtning af sand
under de de nye rør.
Udgravninger skal være min. 40 cm på hver side af rør og
min. 30 cm under rør. Større afstande kan forekomme,
hvilket Forsyning Ballerup afgører ud fra de aktuelle
forhold.
Udgravninger skal være tørholdte med drænpumper
og lign. og vandet må ikke stige op til undersiden af de
nye rør. Er tørholdelse med drænpumper ikke tilstrækkeligt kan der anvendes slamsuger, der skal dog anvendes
rene slanger.
Affald skal placeres i containere, og udgravningerne skal
holdes fri for affald.

