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CG Jensen 2016, version 01 

Som ansat har du medansvar for at: 

• Arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarlige. 

 
• Sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten, 

fx værnemidler. 
 
• Sørge for at sætte de sikkerhedsforanstaltninger 

på plads som du midlertidigt har fjernet. 
 
• Melde til CGJ's arbejdsmiljøorganisation, hvis der 

opstår fejl og mangler som du og dine kolleger 
ikke kan rette. 

 
• Samarbejde med de andre fag og beskæftigede 

på byggepladsen. 
 
• Rette dig efter de regler, der gælder for sikkerhed 

og sundhed jf. CGJ's PSS. 

 

Beredskabsplan for alvorlige ulykker 

Tilskadekomst eller sygdom med behov for akut hjælp 

Stands ulykken 

Hjælp den tilskadekomne 

Tilkald hjælp 

Ring alarm 112 

Oplys: 
Navn og telefonnummer 

Adresse: Ørestads Boulevard 180 

Hvad der er sket? 

Hvor det er sket? 

Aftal mødested 

Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp 

Maker eller afspær ulykkesstedet 

Så andre ikke kan komme til skade 

Kontakt straks AMK og informer om ulykken 

AMK: Jens Emil Hansen, CGJ 

Mobil: 40 18 79 74 



Arbejdsbeklædning: Alle ansatte på byggepladsen 

skal bære synlig sikkerhedsbeklædning med reflex 

ex. Norm (EN471). Fastspændte sikkerhedssko med 

stålsnude samt sikkerhedshjelm. 

ID-Kort: Alle ansatte på byggepladsen skal bære et 

synlig ID-Kort. 

Kniv: Den eneste kniv der må benyttes på bygge-

pladsen er den udleveret CGJ kniv der fås hos bygge-

ledelsen. Alle andre former for kniv er forbudt. 

Rygepolitik: Det er forbudt at ryge indenfor, samt i 

byggeri under opførelse. Dvs. rygning er tilladt under 

åben himmel, ellers ikke. 

Rusmidler: Alle tænkelige former for rusmidler er 

forbudt på byggepladsen. 

 

Forholdsregler for ansatte på Øresyd: 

Vigtige informationer: 

 

 

Arbejdsmiljøkoordinator B: 

Jens Emil Hansen  tlf: 40 18 79 74 

 

Byggeledelse: 

Michael V. Jacobsen  tlf: 27 22 19 99 

Thomas Nygaard  tlf: 27 74 41 69 

Morten Christiansen  tlf: 28 93 82 21 

 

På sikkerhedstavlen i byggepladsens kantine 

finder du seneste version af: 

 

• Plan for sikkerhed & sundhed (PSS) 

• Nød– og beredskabsplan 

(dansk, engelsk, tysk og polsk) 

• Adresseliste 

• Formandsliste 

• Kørselsvejledning til skadestue 

(dansk, engelsk, tysk og polsk) 

• Beredskabsplan for alvorlige ulykker 

• Byggepladsplan 

• Tidsplaner 

• Sikkerhedsmøder: 

Afholdes hver 14 dag på byggepladsen. 

• Mønsterrunderinger: 

Afholdes hver uge på byggepladsen. 

 


