ER DIT FYSIK- OG KEMILOKALE
LOVLIGT TIL UNDERVISNING?
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Få sikkerhed og ro i maven med Fagtekst 360°servicetjek.
Læs mere på www.fagtek.dk

DER ER STRENGE LOVKRAV
TIL DIT FYSIK- OG KEMILOKALE.
VIDSTE DU?

FARESYMBOLER

ELEVFORSØG

At de orange faresymboler har været ulovlige
siden 1. juni 2017?

At giftige og kræftfremkaldende stoffer ikke må
anvendes i elevforsøg?

EMBALLAGE

BORTSKAFFELSE

At mange emballager
der indeholder kemiske
stoffer eller produkter
kun må bruges i 2-5 år?

At bortskaffelse af ulovlige kemikalier kræver
uddannelse og indgår
under transportregler?

REGLER

KRAV

At der er kommet nye
regler fra Arbejdstilsynet.

At der er kommet nye
krav til kemisk arbejdspladsvurdering.

FÅ ET LOVLIGT FAGLOKALE,
OG SKAB TRYGHED
- BØRNS SIKKERHED FREMFOR ALT!
FAGTEKS 3600 service sikrer, at alle gældende
sikkerhedskrav i dit faglokale overholdes.
I mere end 20 år har vi gennemgået og opdateret fysik- og sløjdlokaler på skoler
i Danmark, så de lever op til gældende sikkerhedskrav. Og senest har vi tilføjet
kemilokaler til vores portefølje.

STEP 1: OPRYDNING
I den indledende oprydning gennemgår vi
kemikalier, sorterer og sikrer, at emballering
følger gældende regler.
Herefter bortskaffer vi ulovlige kemikalier
og giver en introduktion til FAGTEKs
medfølgende emballeringsprogram.

STEP

2: ARBEJDSPLADSVURDERING

Efter en indledende oprydning af kemikalier udarbejder
vi en arbejdspladsvurdering, inkl. en lovpligtig kemisk
risikovurdering baseret på de tilbageværende og
hermed lovlige kemikalier i lokalet.

STEP

3: ÅRLIGT TILSYN

Vi foretager en årlig gennemgang af kemikalier
i faglokalerne samt labelling og bortskaffelse,
så I kan være sikre på, at jeres lokale(r) følger
gældende lovgivning. Vi opdaterer APV og
sikkerhedsdatablade.

FAGTEK SKABTE TRYGHED OG
SIKKERHED I VORES FYSIKLOKALE
Hos et flertal af skoler kan et kig ind i kemiskabet give anledning til bekymring. I de aflåste
skabe gemmer sig ofte kemikalier i forældet emballage uden tilstrækkelig faremærkning, samt
kemikalier der med tiden er blevet decideret ulovlige at opbevare og hermed yderst farlige at
have.
Mange gange udpeges en ansvarlig faglærer til at varetage området, men ofte er denne ikke
bekendt med seneste og gældende lovgivning.
På Herskind skole overlod de opgaven med sortering og oprydning til Fagtek.
”Jeg har været superglad for processen, og følt mig tryg ved, at den blev overdraget til
FAGTEK. Nu er alt sorteret og opdateret, og jeg kan med ro i sindet bruge lokalet og vide,
at alt lever op til lovgivningen,” siger Iben, faglærer Herskind Skole.

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE
SAMTALE PÅ 86 65 90 41
SÅ SØRGER VI FOR, AT DINE ELEVER ARBEJDER
I ET SIKKERT MILJØ

fagtek.dk • mail: post@fagtek.dk • telefon: 86 65 90 41

