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Læs nyhedsbrevet på nettet

NYT OM ARBEJDSMILJØ JUNI 2019

BEREDSKAB PÅ AU

Kort film giver vigtig introduktion til beredskabet på AU

Ny film gennemgår de vigtigste elementer i Aarhus Universitets beredskab, som man som ansat og studerende skal
kende, så vi bedst muligt hjælper hinanden i tilfælde af alvorlige hændelser. Herunder hvordan man alarmerer,
evakuerer og holder sig orienteret i en krisesituation

Her kan du se filmen om beredskab på AU

REGISTRERING OG SERVICERING AF HJERTESTARTERE

På Aarhus Universitet er p.t. opsat ca. 70 hjertestartere. De er placeret, hvor mange mennesker færdes, men gavner
naturligvis kun, hvis man ved, hvor de er. Derfor er det vigtigt at få registreret alle hjertestartere korrekt.

Hjertestartere kan med fordel placeres udendørs, da de så er tilgængelige døgnet rundt, også når bygningen er aflåst.

Registrering er et lokalt ansvar, ligesom det en lokal driftsopgave at sikre løbende servicering af hjertestarteren.

Alle institutter og øvrige enheder, der har en hjertestarter, opfordres til at tilmelde den på hjertestarter.dk, som
drives af TrygFonden. Oplysningerne deles med vagtcentraler landet over, så førstehjælpere kan guides til en
hjertestarter tæt på, når der ringes 1-1-2.

En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et
hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er
let at bruge. På hjertestarter.dk kan man lære at bruge en hjertestarter.

Yderligere information om hjertestartere på AU findes på beredskabshjemmesiden.

GOD KONTORERGONOMI – NY QUICKGUIDE

Når man sidder ved en skærmarbejdsplads i mange timer om dagen, er det vigtigt, at den er ordentligt indrettet.
AU HR har revideret vores Quickguide i god kontorergonomi, som kan hjælpe dig i din hverdag. Du finder den danske
version HER og den engelske version HER

OM NYHEDSBREVET

'Nyt om Arbejdsmiljø' er et nyhedsbrev, som beskæftiger sig med aktuelle informationer og nyheder, der vedrører

http://auhr.createsend1.com/t/j-e-mtkelk-vakiyhhh-r/
https://auhr.createsend1.com/t/j-l-mtkelk-vakiyhhh-j/
https://auhr.createsend1.com/t/j-l-mtkelk-vakiyhhh-t/
https://auhr.createsend1.com/t/j-l-mtkelk-vakiyhhh-i/
https://auhr.createsend1.com/t/j-l-mtkelk-vakiyhhh-d/
https://auhr.createsend1.com/t/j-l-mtkelk-vakiyhhh-h/


Aarhus Universitet

http://auhr.cmail19.com/t/ViewEmail/j/60F284B4C3329C8C2540EF23F30FEDED/746502ED5C672B4105AF428974F65BCD[08-08-2019 15:20:46]

arbejdsmiljøet for de ansatte på Aarhus Universitet. 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet .

VIL DU VIDE MERE OM ARBEJDSMILJØ?

Vil du løbende opdateres med den nyeste viden inden for arbejdsmiljø og have inspiration til arbejdet i
arbejdsmiljøgrupper og udvalg, så kan du tilmelde dig forskellige gratis nyhedsbreve her:
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration
Arbejdstilsynets nyhedsbrev
Videnscenter for arbejdsmiljø - Nyhedsbreve
Arbejdsmiljørådet - Nyheder

SKRIV TIL OS

Har du bemærkninger eller forslag til emner, der kan være relevant for næste måneds nyhedsbrev, er du velkommen
til at sende en mail til arbejdsmiljo@au.dk.

Har du kolleger som ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan de tilmelde sig via hjemmesiden.

Med venlig hilsen
AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, Team Organisation og Arbejdsmiljø

Engelsk version af nyhedsbrevet vil være tilgængelig på hjemmesiden inden for kort tid.

English version of the newsletter will be available on the website within a short period of time.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet
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