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Indledning: ”Pas på laserstråler og øjnene”
STOFA har udarbejdet denne folder, som beskriver, hvad du kan gøre for at
forhindre skader på dit eller andres syn under arbejde med lyslederkabler
eller lyslederudstyr.
Faren består i, at du uforvarende får usynligt laserlys direkte i øjet. Det kan
være farligt, og resultatet er, at nethinden i øjet tager skade. Du risikerer nedsat synsevne i en eller anden grad. Nethinden eller de mange små nerveceller,
som den består af, kan ikke repareres efter ”forbrænding” fra laserlys. Der er
således tale om en permanent skade på synet.

Instruktion til entreprenøren
Enhver, der iværksætter og er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden
af lyslederkabler, skal sørge for at instruere det personale, der udfører arbejdet og advare om risikoen ved at komme i kontakt med eventuelle beskadige
lyslederkabler og fibre.

Kabelplacering
Lyslederkablerne ligger normalt i en dybde varierende fra 40 cm til omkring
1 meter i et orange føringsrør med dækbånd eller advarselsbånd over. Det
enkelte kabel kan indeholde fra nogle få fibre til over 100 fibre.

Omkostning
Det siger sig selv, at omkostningen ved at reparere et beskadiget lyslederkabel
med mange fibre er ganske stor. Hvis du ikke har indhentet oplysningen og
kommer til at beskadige et lyslederkabel, kommer din virksomhed til at betale
for reparationen.
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Hvis skaden sker
Kommer du alligevel til at grave et lyslederkabel over eller ødelægge det på
anden måde, må du aldrig nogensinde kigge ind i enderne af kablet.
Hold i stedet kabelenderne væk fra dig selv og andre personer, og sørg for
at få dem dækket af med et egnet materiale. Anvend f.eks. sort tape, egnet
kabelhætte eller en sort plastsæk.
Meld til STOFA hvad der er sket og hvor!
Søg læge, hvis du har fået laserlys direkte i øjnene og føler, at der er
sket noget med synet.

Under etablering af fibernettet skal du sørge for
Afdækning af fiberender
Er et lyslederkabel skåret igennem, skal enderne altid afdækkes forsvarligt
med de egnede hætter eller tape.

Advarselsskilte og symboler
Disse advarselsskilte og symboler fortæller dig, at der er farlig laserstråling til
stede:

ADVARSEL!
RISIKOGRAD 3B
Kig aldrig direkte i laserstrålen,
Risiko for varige øjenskader!
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