Slys af völdum rafmagns eru sjaldgæf en því
miður hættir slíkum slysum til að vera alvarleg.
Hluti af þessum vanda er að hættan af r afmagni
er ósýnileg og því er auðvelt að líta framhjá
henni. Besta vörnin gegn slysum af völdum
rafmagns er að forðast óþarfa snertingu, sjá til
þess að einangrun sé í lagi og virða viðvörunar
merkingar. Merkja – læsa – prófa er önnur leið
til að koma veg fyrir slys.
Góð umgengni við rafmagn skiptir m
 eginmáli.
Metið ástand tækja fyrir notkun, takmarkið eftir
megni notkun á framlengingarsnúrum og gangið
frá snúrum þegar notkun lýkur. Rétt geymsla
á köplum og snúrum kemur í veg fyrir að þær
trosni og valdi þar með slysi. 5S eru hjálpleg í
þessu samhengi.
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Öll rafmagnstæki á athafnasvæði Elkem eiga
að vera CE vottuð
Einfaldasta leiðin til að koma í veg fyrir slys er
að fikta ekki að óþörfu. Kallið til fagmann.
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Rafskaut ofna geta gefið lífshættulegt raflost rofni
einangrun þeirra. Gætið þess að einangrun sé heil og að
unnið sé eftir skriflegu verklagi.

Gætið þess að framlengingarsnúrur liggi ekki í vatni. Þurfi
framlengingarsnúra að vera í gangvegi þarf að tryggja að
hún hefti ekki umferð og verði ekki fyrir hnjaski.

Takið saman tölvusnúrur með kapalspennu, gætið þess
að þær séu ekki í gangvegi eða þar sem þær geta
flækst í húsgögn.

Þegar unnið er með brennilensu verður að gæta þess að
einangrun og búnaður séu í lagi. Enginn má vinna slíka
vinnu nema hafa fengið viðeigandi þjálfun.

Nauðsynlegt er að meta ástand rafmagnstækja
fyrir notkun. Ekki á að nota búnað sem er í slæmu
ásigkomulagi t.d. með með skemmdar leiðslur eða klær.

Það er stranglega bannað að opna alla rafmagnsskápa,
nema þá sem eru sérstaklega merktir með grænum
miða.

