
Bilaga 5                             Anmälan om inomhusluftsproblem

Obs! Arbetsplatsens förman att fylla

Datum

Personalantal personer

Ja hela tiden Ja ibland Nej /sällan Jag vet inte

     mögel (jordkällare)                mat       parfymer       tjära       tvättmedel       annat, vad?

     avlopp       avgaser       kemikalier       desinfektionsmedel       golvvax

     från källaren      golvbrunnen       köket / matsalen  golvkonstruktioner

     utifrån      tvättlavoaren       ventilationen       väggkonstruktioner 

     ibland      nej

VASA
Returneras till Vasa Hussektor, Grusgatan 2-4  

Anmälan har mottagits  _____ ._____.20_____

Nedan nämns faktorer som försämrar inomhusklimatet och -miljön. Har dylika iakttagelser gjorts på er arbetsplats under det 

senaste året?

Uppgift

Anmälare

Objekt, adress

Kalla ytor

Drag

För låg  rumstemperatur

För hög rumstemperatur

Fuktig luft

Torr luft

Buller, vad:

Otillräcklig ventilation

Konstig lukt, vad?

Damm eller smuts kan iakttas (på ytor)

Dammig luft

Annat,vad:

Svag belysning /bländning /återspegling

Finns det starka eller otrevliga lukter i ert arbetsrum?

Instängd luft

      takkonstruktioner

      annanstans, varifrån ?

      en gång i veckan eller mera sällan      flera gånger under dagen 

Varifrån tycker ni att lukterna kommer ?

Hur ofta städas era arbetsutrymmen grundligt, då även damm högre upp, gardiner mm. rengörs?_________________________

När har en grundlig städning senast gjorts? _______________________

Hur ofta vädras utrymmena via fönster?

Hur ofta städas era arbetsutrymmen? __________________________________________________________________________

     på sommaren

     aldrig      hela tiden       en gång per dag

Har ni symptom som ansluter sig till inomhusluften på er arbetsplats som inte förekommer annanstans?

     jag vet inte       ja

Anser ni att ventilationssystemet på er arbetsplats fungerar? 

     jag vet inte     nej      ja



     litet      nej

     nej

     ja, hur?

     möbler

     annan inredning

     kopieringsmaskin/printer

      mögel-, jordkällarlukt, var

      fuktiga fläckar eller mörka färgfläckar, var

      annat, vad

Bildas det rimfrost på fönstren vintertid?

      ja, på utsidorna     ja, på insidorna      nej 

Ansluter sig problemen till något speciellt väderleksförhållande eller årstid?

     fel i ventilationssystemet

     från ytmaterialet

     ytmaterialkvaliteten

     för stor personalmängd

     maskiner-apparater har använts fel

      värmereglering   

      läcka/fuktighet i fönsterkonstruktioner 

      läcka/fuktighet i väggkonstruktioner

      rörläckagee

      apparatfel/apparatläckage läckage

      läckage/fuktighet i golvkonstruktioner

Vad tror ni att den försämrade inneluftskvaliteten kan bero på?

Hur länge har inneluftskvaliteten varit dålig på er arbetsplats?

     bristfällig städning     bristfällig fuktisolering i WC-/tvättutrymmen      takläcka

      ytbeläggning lossnar, sprickor,  avflagning mm., var

     jag vet inte     mycket

Finns det fuktskador i byggnaden ?

      nej

      synligt mögel, var

Har ni varit borta från arbetet p.g.a inomhusluften på er arbetsplats?

     orsaker som jag inte vet

     annat, vad

      reparering av fuktskador

      förbättring av ventilationen

      effektivering av städningen

      jag vet inte

      annat, vad

Anmärkningar, ytterligare uppgifter:

Åtgärder som ni redan har vidtagit på grund av situationen:

Vad tycker ni att den mest brådskande åtgärden för förbättrande av inneluftskvaliteten skulle vara?


