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CIVILFORSVARSSTYRELSEN
Stockholmsgade 27,

2100 København Ø.
Tlf. (01) 76fTRia 65 45

Den 14.august 19 70

5.kt. j.nr. 236-46-71/70.

Til : Samtlige civilforsvarskommissioner.

•

•

Emne : yorholdsregler til forebyggelse af ulykkestilfælde foranlediget af l~ngt hår og skæg~
Langt hår og skæg (hvorved i denne skrivelse forstås hår,
der nærmer' sig skulderlængde, og skægvækst af helt · outreret kar ~~~ter) kan i visse tilfælde indebære eh arbejdsmæssig risiko ·
for den snkelt(:l under udøvelse af· hans civilforsvarstjenE/s·te.
Uanset denne risiko har Civilforsvarsstyrelsen ikke ønsket
at f.8:stho+de · særlige forskrifter fo.r hårlængden og for omfanget
af sk~~ksten, men har bestemt, at det overlades til· hver enkelt_
selv at bestemme længden af håret og skægvækstens omfang, idet de::r
gives perQonellet en grundig orientering om den ovennævnte arbejdsmæs$ige r.is.iko.
De værnepligtige, der indkaldes til civilforsvarets kaserner, vil derfor i . fr_-emtiden under kasernetjenesten blive grundigt
orienteret ~m risiko~n f9r ulykkestilfælde foranlediget af langt
hå r _og skæg. Jo~ den øvrige del af civilforsvarspersonellet, der .
ikke gennemgår _. eller ikke for ny;J.ig har gennemgået ep: }{asernet j eneste, _pålægger man herved de lokale CF-myndighede-r at give personellet denne grundige orientering om den arbejdsmæssige risiko.
Da Civilforsvarsstyrelsen principielt ikke kan tage ansvaret for, at personellet udsætt e s for ovennævnte risiko, må risikoen - i de tilfælde, hvor personellet på trods af grundig vejledning ikke .har ønsket at foretage indskrænkninger i hårlængde
og skægvækst - afhjælpes ved særlige foranstaltninger, således som
det også sker på de civile arbejdspladser.
Disse foranstaltninger er omtalt i det følgende.
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~?cie it vedrør ende langt hår.
Hvor håret har en sådan længde , at det kan medfø re en arbejdsmæssig risiko for den pågæld ende, udleve res der til ham et
af Civilf orsva rsstyr elsen godke ndt hå rnet, som benæv nes" Ratiofix" nr. 5. Det pålægg es ham samtid ig selv at ar.lægg e dette hårnet under sådan tjenes te, hvor en arbejd smæss ig risiko efter hans
skøn kan foreko mme.
Efter Civilf orsva rsstyr elsens opfat telse vil nedenn ævnte
tjerres teomr åder være typisk e ±ar .de tilfæl de, hvor der - afhængig af hårets længde og form - kan o.p stå arbejd .smæss ig risiko ~
Udryk ninger til fredsm æssige katas trofer o.lign .
Øvels er ·med indsa ts i ruinan læg.
·· ·
Indøv else af slukni ngstek nik og øvelse r i brandh use.
Betjen ing:· af ag:g regate r og værkt øjer med rotere nde dele'.·
Arbejd e med talj er og· "blokk e.
,.

.
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Ovenn ævnte oprem sning må anses for vejled ende, og Civilforsva rsstyr elsen vil ikke udeluk ke, · at d-e~ · kan opstå andre situatio ner, hvor bæring af hå rnet må ans~s for tilråd eligt. Udd~nne lsesle deren må i så fald . vejled e den pågæld ende hero~.
Det tilføj es, at den nye øvelse sunifo rm vil blive forsyn et
med hætte, og det forven tes, at denne hætte - når øvelse sunifo rmen er anlag t - til sin tid vil kunne ersta tte anlæg gelse af hår,r

.

net.
Det nævnte hårne t kan indkøb es hos fa. Jac. Jacobs en A/S,
Østerg ade 38, 7430 Ika st. Netten e ligge r i æsker a 50 m. (netto indhol d 30 m.). Prisen er 61.50 kr.+ moms pr. æske. Udgif ten
bedes opfør t på specif ikatio nen af statsl ige civilf orsva rsudgifter under konto 3.42.1 10.

I de sjælde nt foreko mmend e tilfæl de, hvor skægv æksten er af
en så outre ret karak ter, at det v~d øvelse r i gasøve lse~ru m eller
røgfy ldte rurn ' viser sig, at den norma lt af civilf orsva ret anven dte
gasma ske eller tryklu ftapp~ iat ikke kan gøres tætslu ttende , skal
det i første omgang henst illes til den pågæld ende at reduce re
skægv æksten til et sådan t omfang , at tæthed kan opnås.
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Hvis den pågældende ikke ønsker at efterkomme henstillingen,
kan man forsøge, om der kan ophås tæthed ved brug af en anden
type gasmaske end den normalt anvendte, d.v.s . ved anlæggelse af
enten tysk gasmaske, der findes i tre størrelser, eller ved anlæggelse af engelsk gasmaske i en afvigende størrelse. Disse gasmasker kan rekvireres fra CF- depoterne i Kolding og Næstved .
Såfremt det ej heller på denne måde er muligt at tilvejebringe den fornødne åndedrætsbeskyttelse, afgives der indberetning
til Civilforsvarsstyrelsen, der herefter vil træffe bestemmelse
om, hvad der videre skal foretages .
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