Välkommen att säkert
besöka skogsarbetsplats!
Vi utför många slags skogsvårdsarbeten i din skog,
och du är välkommen att följa med hur det sker.
I denna anvisning hittar du viktig information
gällande ditt besök. Läs noggrant igenom den
innan du kommer på besök. Så säkerställer
du din egen och vår personals säkerhet.

SÅ HÄR BESÖKER DU EN SKOGSARBETSPLATS PÅ ETT SÄKERT SÄTT
1. Anmäl ditt besök
Anmäl ditt besök till maskinföraren eller skogsarbetaren genom att ringa det nummer som
anges på skylten vid skogsarbetsplatsen. På en maskinarbetsplats placeras varningsskylten
i närheten av vägen som leder till arbetsplatsen och vid manuella arbeten på bildörren.

2. Ta på dig varselväst, kom ihåg säkerhetsavståndet!
Ta på dig varselväst eller använd varselkläder. Sedan kan du gå och följa arbetet på
skogsarbetsplatsen. Följ alltid säkerhetsavstånden för skogsarbetsplatsen och -åtgärderna.
De ﬁnns uppräknade på nästa sida.

3. Invänta ett avbrott i arbetet
Du kan närma dig en skogsarbetare eller maskin först efter att du har upptäckts från
säkerhetsavståndet och arbetet har avbrutits.

På en skogsarbetsplats är säkerheten mycket viktig!
Observera att du alltid besöker arbetsplatsen på egen risk.

UPM SKOG

SÄKERHETSAVSTÅND OCH -ANVISNINGAR FÖR OLIKA SKOGSARBETSPLATSER

UPM FÖRHANDSRÖJNING
Användare av röjningssåg 20 m
UPM VIRKESHANDEL
Virkesdrivning
Avverkningsmaskin 90 m
Skogstraktor 20 m
Virkesbil 20 m
Drivning av energived
Skogstraktor 20 m
Grävmaskin som lyfter stubbar 20 m
Flishuggare 90 m
Flisbil 20 m
Använd varselkläder!
Använd hjälm, om det ﬁnns risk för slag mot huvudet!
Användning av skyddsglasögon rekommenderas.
Klättra inte upp på travar eller högar!
UPM MARKBEREDNING
Markberedningsmaskin 20 m
UPM PLANTERING
Planteringsmaskin 20 m
UPM PLANTOR
Iaktta noggrannhet vid hanteringen av planteller frömaterial. Plantorna har behandlats med
bekämpningsmedel mot snytbaggar – använd alltid
nitrilgummihandskar vid hantering och plantering av
plantor och tvätta händerna efteråt. Följ även övriga
anvisningar som medföljer plantpartiet. Du lägger
väl märke till, att planteringsredskap aldrig får
sköljas i naturliga vattendrag.
Tips: Ta med en vattendunk till planteringsområdet
för handtvätt.

UPM PLANTSKOGSSKÖTSEL
Användare av röjningssåg 20 m
Maskinell röjning 20 m
Maskinellt röjsågsarbete 20 m
UPM SKOGSGÖDSLING
Gödslingen sker antingen med traktor eller helikopter.
Bestäm i förväg eventuella besök på arbetsplatsen
med din skogsfackman, när det handlar om en
arbetsplats där ﬂygspridning sker.
Gödselmaskin för markspridning 90 m
Lastningsenhet för arbetsplats med ﬂyggödsling 90 m
Helikopter 90 m
Det är förbjudet att vistas i det område som ska gödslas
samt i helikopterns start- och landningssektorer.
UPM SKOGSVÄG
Om det ska utföras sprängningsarbeten på skogsarbetsplatsen är det förbjudet att beträda platsen
innan utföraren av sprängningen ger tillstånd till det.
Grävmaskin 20 m
Lastbil 20 m
Slyröjningsmaskin vid vägkanten 90 m
UPM ISTÅNDSÄTTNINGSDIKNING
Grävmaskin 20 m

Tack för att du följer
säkerhetsinstruktionerna när
du besöker en skogsarbetsplats

UPM SKOG

