Живот
и работа
Внимавайте за
работни произшествия
в земеделието

Растениевъдство

Предприемачът е задължен да Ви информира
за всички евентуални рискове, с които бихте
могли да се срещнете при работата Ви
в растениевъдството.
Броя на злополуките в земеделието в последно
време е два пъти по-висок, в сравнение със
средната стойност за всички останали отрасли
в Република Чехия. Най-голям риск има
при работа с трактори, товарни автомобили
и машини и механизация, напр. плугове,
сеялки, сеялки за картофи, разпръскващи
устройства, пръскачки, режещи устройства
и вършачки или комбайни за прибиране на
реколтата, лентови транспортьори, където има
опасност от захващане на крайници и други
специализирани устройства. Така че главно
внимавайте за:

•

•

•

•

Внимание при влизане и излизане от
кабината на машината! Използвайте
дръжките/перилата, има опасност
от падане от високо или удар
в конструкцията на машината и др.
Бъдете внимателни!
Ремонт и поддръжка на машините
се осъществява при спряна машина.
Въпреки това е необходимо задължително
внимание да не се подхлъзнете, да не се
нараните от инструменти или ръбовете
на машината, съществува също така
опасност от притискане от ремарке или
нефиксирани части на машината.
В случай, че отговаряте за
манипулирането с ремарке с бордове,
спазвайте правилния подход при товарене
на материал на ремаркето, за да не се
случи затрупване с постилъчен материал
или фураж или падане от ремаркето!
Не се качваме и не слизаме от ремаркето
в движение!
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•
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При свързване или откачане и смяна
на устройствата винаги използваме
ръкавици, за да минимализираме риска от
прискрипване на ръка или крак и контузия
на пръстите или ръцете.
При стартиране на мотор, управление
или шофиране на машините напълно
се съсредоточаваме на изпълняваната
дейност, при непрегледен терен
използваме помощ от друго лице,
при заден ход се убеждаваме, че зад
превозното средство не стои друго лице.
На наклонен терен предотвратяваме
обръщането на превозното средство
чрез спазване на правилните подходи за
шофиране.
Подсигурете достатъчно (спирачка,
блокиране) превозното средство при
спиране/паркиране, за да не тръгне само
и да причини злополука или материални
щети.
При отваряне и затваряне на вратите на
кабината внимаваме да не изложим на
опасност себе си или други лица!
В машините за събиране на цвекло,
царевица, фураж се приближаваме към
механизма единствено в случай, че
двигателя на машината е изключен!
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