B E D R E R U T I NE R –
FRISKERE KROPP!
Rengjøring på hotell er en hard, fysisk jobb. For å ta vare på kroppen, og ikke bli syk av arbeidet, er
det viktig å ha gode løsninger på hvordan arbeidet utføres. Det er også viktig at arbeidsgiver legger
til rette for at du kan jobbe på riktig måte. Vi i Fellesforbundet har noen tips til hva man kan gjøre
for å ta vare på seg selv gjennom arbeidsdagen. Dette er ingen utfyllende liste. Ta kontakt med
verneombudet eller tillitsvalgt for å diskutere hvordan dere kan jobbe for et best mulig arbeidsmiljø på din arbeidsplass!

W W W. F E L L E S F O R B UND E T. N O

H M S -T I P S
De ansatte må få jobbe sammen om
de tunge løftene, og løfte riktig!

Bruk verneutstyr! Hansker og masker
beskytter mot kjemikalier.

De som skal bruke arbeidstøyet må
få være med på å bestemme
hvordan det skal være!

Klubben og verneombud må bli enig
med ledelsen om hvordan sykefravær
skal følges opp.

Mindre på tralla – flere lager!
Egne traller for minibar og lintøy.

Arbeidet skal tilrettelegges hvis du er
gravid, syk eller har slitasjeskader. Ingen
skal bli sykere av å være på jobben!

Vernerunde skal følges opp med
tiltak som løser problemene!

Ofte er det små ombygginger, eller
hjelpeutstyr som skal til for å minske
belastninger – ofte kan bedriften få
støtte til forbedringer!

Fortell gjestene hvordan de kan
bidra – håndklær i vasken, pantestasjon
for flasker og søppel i søppeldunk
er noen forslag.

F E L L E S F O R B UND E T J O B B E R F O R

Arbeidsgiverne har et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har trygge og anstendige
arbeidsforhold. Vi mener at renholdere på hoteller skal ha rett til:

›› Å inngå tariffavtaler
›› Faste og stabile fulltidsjobber
›› En lønn som er til å leve av
›› En arbeidsbelastning som passer til arbeidstakerne helsetilstand, og som ikke er skadelig for dem
›› En arbeidsbelastning som er tilpasset arbeidsmiljøet
›› Verneombud på arbeidsplassen
›› Regelmessige samtaler om arbeidsbyrden og arbeidsforholdene
›› Mulighet for å arbeide i par og jobbrotasjon
›› Tilstrekkelig opplæring og utdanning
›› En trygg arbeidsplass med ergonomiske arbeidsredskaper og tilstrekkelig beskyttelse

HVEM ER VI?

Nordisk Union for arbeidstakere innen hotell, restaurant, catering og turisme er en sammenslutning av fagforbund i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark og har 100 000 medlemmer.

