Arbejdsmiljø og sikkerhed for unge omdelere

Arbejdspladsvurdering
APV for omdelere under 18 år
Sådan bruger du skemaet
= Mine arbejdsforhold er, som de skal være, og jeg ønsker ingen forandring
= Mine arbejdsforhold kan forbedres
= Mine arbejdsforhold er ikke, som de bør være, og jeg ønsker, at de bliver ændret
Er der forhold der skal uddybes, brug næste side til dine notater.

Sæt kryds på den smiley, som du synes bedst dækker svaret på spørgsmålene:
Hvordan er åbningstiderne på kontoret?
Er din leder/chef til at træffe, når du har behov for det?
Er kontakten til din leder/chef behagelig/god?
Lytter din leder til det, du siger?

Ruten
Hvad synes du om din rutes opbygning?
Hvordan er rutebeskrivelsen/kortet over din rutes beliggenhed?
Bliver de rettelser til ruten, som du melder, rettet inden for rimelig tid?
Får du besked om eventuelle klager over manglende aflevering på en god måde?
Er der ting på ruten, som gør dig bange eller utryg?
Er der steder på ruten, hvor du ikke kan komme til at aflevere avis eller reklamer?
Har du fået god instruktion i, hvad du skal passe på under din omdeling?

Det udleverede materiale
Hvad synes du om det udleverede informationsmateriale?
Mangler du viden om, hvordan du passer på dig selv?
Kommer dine aviser/reklamer til aftalt tid?
Hvordan leveres din aviser/reklamer på din afleveringsadresse?
Hvordan er pakningen af dine aviser?
Hvordan er pakningen af dine tryksager?
Sker det, at du skal løfte mere end 10 kilo ad gangen?
Hvordan er vægten af dine leverede tryksager pr. bundt?
Er der ting ved dine leverede aviser/reklamer, som generer dig, fx lugt eller farve?
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Hvordan fungerer de hjælpemidler, du har til rådighed, fx omdelervogn og taske?
Er din arbejdstid tilpas i forhold til arbejdsmængden?
Ligger den tid, du bruger på omdeling, på et timeantal, du kan overskue?
Er skiltningen på de postkasser, du møder med ”Nej tak til reklamer og aviser”, i orden?
Er der hunde eller personer, der generer dig på ruten?
Skal du krydse trafikerede gader under omdelingen? Ja / Nej
Er der steder på din rute, hvor der er generende adgangsforhold? Ja / Nej
(skriv adressen på skemaet nedenfor)
Har du og dine forældre modtaget og læst brochuren fra Brancheforeningen ”Omdeling
af aviser og tryksager” - om, hvordan du udfører dit arbejde sikkert og uden uheld? Ja / Nej

De steder i APV-skemaet, hvor du har markeret en af følgende figurer

, må du gerne

skrive lidt mere om her. Og har du et forslag til, hvordan problemet kan løses, må du også
meget gerne skrive om det.
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Dato:

Udfyldt af:

Tak fordi du tog dig tid at besvare spørgsmålene.

Skemaet sendes til:

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder

Rute:

