ŽIVOT
A PRÁCE
Pozor na pracovní
úrazy v zemědělství

Rostlinná
výroba

Podnikatel je povinen Vás upozornit na všechna
hrozící rizika, se kterými se při Vaší práci
v rostlinné výrobě můžete setkat.
Počet úrazů v zemědělství je totiž v posledním
období dvojnásobně vyšší, než je průměrná
hodnota za všechna ostatní odvětví v ČR.
Největší rizika hrozí při práci s traktory,
nákladními vozy a stroji a mechanizací, např.
pluhy, secími stroji, sazeči brambor, rozmetadly,
postřikovači, řezačkami a mlátičkami
či kombajny na sklizeň obilí, pásovými
dopravníky, kde hrozí zachycení končetin,
a dalšími specializovanými stroji. Dávejte si
tedy zejména pozor na:

•

Pozor na nastupování a vystupování do kabiny
stroje! Používejte madla/držáky, hrozí pády
z výšky nebo úder o konstrukci stroje apod.
Buďte opatrní!

•

Opravy a údržba strojů se provádí při vypnutí
stroje. Přesto je nutné dávat pozor, abyste
neuklouzli, nezranili se o nářadí nebo hrany
stroje, existuje také hrozba přimáčknutí
vlečkou nebo nezajištěnou částí stroje.

•

Máme-li na starost manipulaci na valníku
s bočnicemi, dáváme si pozor na správný
postup při nakládání materiálu na valník, aby
nedošlo k zavalení nebo zasypání stelivem
nebo krmivem nebo k pádu z plochy valníku!

•

Nenaskakujeme ani neseskakujeme z valníku
za jízdy!

•

Při připojování nebo odpojování
a přestavování strojů používáme vždy
ochranné rukavice, abychom snížili riziko

přiražení ruky nebo nohy a zhmoždění prstů
či ruky.

•

Při startování motoru, řízení a jízdě strojů se
plně soustředíme na vykonávanou činnost,
při nepřehledném terénu použijeme pomoc
druhé osoby, při couvání se přesvědčíme,
nestojí-li za vozidlem jiná osoba. Na
svažitém terénu předcházíme správným
postupem jízdy převrácení vozidla.

•

Dostatečně zabezpečíme (zabrzdíme,
založíme) vozidlo při zastavení, aby se
samočinně nerozjelo a nezpůsobilo úraz nebo
hmotnou škodu.

•

Při otevírání a zavírání dveří do kabiny
dáváme pozor, abychom neohrozili sebe nebo
druhou osobu!

•

U strojů na sklizeň řepy, kukuřice, krmiva
přistupujeme k mechanismu pouze v případě,
je-li vypnut pohon stroje!

Vytvořeno v rámci projektu financovaného MPSV „Odstraňování
bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků“

