Sikkerhed på indsamlingsruten
Kære forening. I skal snart ud at samle affald på jeres tildelte rute.
Vi er rigtig glade for jeres indsats og ønsker jer en rigtig god dag.
Inden indsamlingsdagen er det vigtigt, at I gennemlæser denne
pjece, der handler om sikkerhed.

Sikkerhed på ruten
Vær opmærksom på de til enhver tid gældende sikkerhedsforanstaltninger i forhold
til Covid-19. Sprit, afstand og antal. Hvis I er flere, kan I evt. opdele jer i mindre
grupper, der tager en del af ruten hver.
Ren Natur anbefaler at I følger nedenstående sikkerhedsforanstaltninger:
Udstyr
Det fremsendte indsamlingsudstyr skal altid anvendes efter hensigten således at:
Alle deltagere bærer handsker under hele affaldsindsamlingen, - både voksne og børn.
Alle deltagere bærer sikkerhedsveste synligt (uden på jakken) under hele affaldsindsamlingen.
Affaldssnapperne anvendes af børn over 6 år eller sammen med en voksen
Affaldssække håndteres fornuftigt og formålstjenligt af en voksen eller af et barn sammen med en
voksen
Det anbefales at alle deltagere anvender fodtøj, som er egnet til brug i naturen (gode såler til både
tørt og vådt føre)

Generelle anvisninger
Indsamlingslederen er overordnet ansvarlig for sikkerhed på indsamlingsruten
Den sikkerhedsansvarlige på ruten har ansvaret i tilfælde af, at der måtte ske en ulykke (tager hånd
om den skadede, organiserer hjemtransport til klubhuset, tager kontakt til forældre).
Vedkommende kan med fordel også have vådservietter og plaster med i lommen.
Er der tvivl om skadens omfang – ring altid 112
Den sikkerhedsansvarlige bør altid gennemgå ruten med alle deltagere, således at trafiksikkerhed
nær vej og jernbaner, og hensynsfuld adfærd i naturen fremhæves.
Den sikkerhedsansvarlige bør sikre, at alle indsamlingsgrupper altid består af mindst 2 deltagere.

Anden nyttig information
Der skal udvises særlig forsigtighed når man opsamler glasskår, skarpe genstande og eventuelt
kanyler. Læg affald af denne type i en særskilt sæk. Tilkald altid den sikkerhedsansvarlige.
Pres aldrig affaldet sammen med hænderne, men ryst sækken. Der kan være spidse genstande, der
kan stikke op i hænderne.
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Dyr kan godt komme til skade som følge af henkastet affald. Finder I et dyr som er kommet til
skade, så kontakt Dyrenes Vagtcentral. Vagtcentralen er oprettet af Dyrenes Beskyttelse og
samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater og politiet. Ring til Dyrenes
Vagtcentral på tlf. 1812

Vær opmærksom på genstande med træ- eller metalsplinter. Disse bør altid håndteres af en
voksen. Opstår der tvivl, da tilkald den sikkerhedsansvarlige.
I tilfælde af insektstik eller -bid forhold dig i ro og kontakt den sikkerhedsansvarlige.
Ved indsamlingsruter nær salt- eller ferskvand – hold en rimelig afstand til vandlinjen og gå aldrig
ud i vandet efter affald. Kontakt den sikkerhedsansvarlige og bed om hjælp.
Generelt opsamles alt affald også cigaretskod og hundelorteposer. Dog ikke madaffald, døde dyr,
hundelorte uden poser, fastsiddende tyggegummi, flasker eller andre beholdere med flydende
uidentificerbart indhold. Vær altid varsom!

Klargøring til indsamlingen
I skal udpege en indsamlingsleder, som skal styre og koordinere aktiviteten. Det er indsamlingslederens
opgave at sikre, at alle deltagere på dagen er godt forberedte. Det sker blandt andet ved en fælles
gennemgang af dette materiale ’Sikkerhed på indsamlingsruten’, gennemgang af ’Viden om henkastet
affald’ samt visning af inspirationsfilmen https://www.youtube.com/watch?v=R2NGQHXQx4M . Det er også
indsamlingslederens opgave at uddele og instruere i brug af det tilsendte indsamlingsudstyr, og at sikre en
korrekt aflevering af det indsamlede affald på Droppunktet. Indsamlingslederen indrapporterer resultatet
af indsamlingen via skema og billeder/film til Ren Natur.

Indsamlingsudstyr
Foreningen modtager en kasse med udstyr fra Ren Natur inden
affaldsindsamlingen:
Arbejdshandsker med kraftig gummibelægning på fingre og inde i hånden.
Sikkerhedsveste med reflekser og logo.
Sammenklappelige affaldssnappere.
Kraftige affaldssække med bærehåndtag.
Sikkerhedsveste og affaldssnappere skal efterfølgende returneres i den
oprindelige kasse påført den vedlagte returlabel.

Organisering
Der skal altid være én voksen per 5 børn. Det kan være hensigtsmæssigt at inddele den store gruppe i
mindre grupper og lade deltagerne gå i par (én holder sækken og én samler op med snapperen). Det er
vigtigt at indsamlingslederen er med ude på ruten og hele tiden er tilgængelig på sin telefon i tilfælde af, at
deltagerne har akut brug for hjælp eller spørgsmål til afklaring.

kontakt@rennatur.org

Sikkerhed på indsamlingsruten
Affaldssortering
Indtil videre skal det indsamlede affald sorteres i 2 fraktioner: A: dåser, glas og plastflasker, B: brændbart
restaffald. Hvis der er andre regler for affaldssortering i din kommune, får du besked forud for
indsamlingen.

Gør dagen hyggelig
Det lokale fællesskab betyder hyggeligt samvær, og det er derfor vigtigt at gøre Ren Natur indsamlingen til
en rar og god dag for alle.
Så tag gerne en pause i græsset, på bænken eller i sandet og spis de medbragte madpakker, kager eller
frugt, mens I hygger jer sammen og nyder den rene natur og hinandens selskab. Alternativt kan dagen
afsluttes tilbage i klubhuset med fællesspisning eller anden form for samvær. Hvis I har børn med på
indsamlingsruten, kan I finde inspiration til aktiviteter i ’ Lege og konkurrencer under affaldsindsamlingen’.

Dokumentér indsamlingen
Når indsamlingen er gennemført placerer I affaldet ved Droppunktet, som er det indtegnede sted på ruten,
hvor kommunen afhenter det indsamlede affald. Indsamlingslederen rapporterer dagens resultater via det
fremsendte rapporteringsskema, og med fotos eller videoklip taget undervejs. Skemaet bruger vi til at
dokumentere jeres indsamling og til indsamling af viden. Fotos/videoklip lægger vi på Ren Naturs
hjemmeside under fanen ”I gør en forskel”.
Når skemaet og fotos/video er modtaget og registreret udbetales sponsoratet til foreningens bankkonto.
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Checkliste
Før indsamlingen
o
o
o
o
o

Udpeg indsamlingslederen, der også er sikkerhedsansvarlig
Modtag og gennemgå indsamlingsudstyret
Afhold affalds- og sikkerhedsuddannelse af alle deltagere i indsamlingen
Den sikkerhedsansvarlige gennemgår ruten med alle deltagere i indsamlingen
Den sikkerhedsansvarlige sikrer at alle deltagere har dennes telefonnummer

Under indsamlingen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inddel deltagere i mindre grupper
Uddel indsamlingsudstyr til alle
Husk tøj og fodtøj der passer til vejret
Medbring madpakker, kager og drikkevarer
Tag masser af billeder eller film med mobilen af indsamling – giv gerne en kommentar til kameraet!
Gå ud til rutens yderpunkter med tomme sække og gå tilbage mod det sted hvor sækkene skal
placeres. På den måde går man kortest afstand med en fyldt sæk.
Placer de fyldte sække ved Droppunktet
Alt indsamlingsudstyr samles sammen
Returner veste og snappere i kassen til Ren Natur.

Efter indsamlingen
o
o

Udfyld og indsend afrapporteringsskemaet til Ren Natur: kontakt@rennatur.org
Send billeder eller film til Ren Natur: kontakt@rennatur.org
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