Hemmablind?

Säkert Bondförnuft fortsätter
att hjälpa dig att göra din gård
säkrare för alla – dig, din familj,
dina anställda och besökare.

Vi hjälper dig med gårdens säkerhet
Lantbruket bjuder på många härliga miljöer, men här lurar tyvärr också
en del faror. Det är lätt att bli hemmablind och missa olycksrisker på
den egna gården. En olycka kan kosta mycket, i både lidande och pengar.
Har man allvarliga arbetsmiljöbrister riskerar man numera även dryga
sanktionsavgifter. Säkert Bondförnuft finns till för att hjälpa dig att
undvika olyckor. Kontakta oss så hjälper vi dig att göra din gård säkrare
för alla – dig, din familj, de anställda och besökare.

Säkerhetsgenomgång av gården
I samarbete med LRF erbjuder Säkert Bondförnuft en säkerhetsgenomgång, där vi tillsammans går igenom vad du kan göra för att förbättra
säkerheten på gården. Genomgången tar cirka två timmar och avslutas
med att du och handledaren fyller i en enkel handlingsplan som hjälper
dig att komma till rätta med eventuella brister.
Säkerhetsgenomgången har enbart din, din familjs och dina medarbetares säkerhet och hälsa i fokus. Den är ingen kontroll eller certifiering av
något slag. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med och vilka delar
av gården du vill att ni ska titta på. Kanske vill du i första hand se över
barnens säkerhet?
LRF Försäkring ger dig som är LRF-medlem 500 kr i rabatt.

Kursen ”Tre träffar till Säkert Bondförnuft”
Gör som tusentals andra och boka in dig på en kurs för
att lära dig mer om hur du förbättrar arbetsmiljön på
din gård. Tillsammans med dina kollegor får du chansen
att diskutera lantbrukets arbetsmiljöproblem med våra
handledare, vilket resulterar i många praktiska lösningar.
Kursen omfattar nio timmar, fördelade på tre tillfällen. Vi varvar
diskussioner med fakta och filmer och avslutar med en gemensam
säkerhetsgenomgång på en gård. Kursen ges också som studiecirkel
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt
Anmäl dig till en av våra handledare.
Kontaktinformation finns på www.sakertbondfornuft.se
Du kan också kontakta ditt regionala LRF-kontor eller
ringa till LRF:s medlemsservice på tel. 0771-573 573
Studiecirkeln ”Tre träffar till Säkert Bondförnuft” kan även
bokas genom Studieförbundet Vuxenskolan på din ort.

