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Uwaga na wypadki przy
pracy w rolnict wie

Produkcja
roślinna

Przedsiębiorca powinien Cię poinformować
o wszystkich ryzykach grożących Ci podczas
pracy w produkcji roślinnej.
Liczba wypadków w rolnictwie w ostatnim
czasie zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu
ze średnią we wszystkich innych dziedzinach
przemysłu w Czechach. Największe zagrożenia
związane są z pracą na traktorze, nakładarkach,
maszynach i sprzęcie mechanicznym, takim
jak pługi, siewniki, sadzarki do ziemniaków,
roztrząsacze, opryskiwacze, sieczkarnie
i młocarnie czy kombajny zbożowe, przenośniki
taśmowe, gdzie może dojść do wkręcenia
kończyn, oraz zagrożenia związane z innymi
specjalistycznymi maszynami. Szczególną
uwagę należy zwłaszcza zwracać na:

•

•

•

Zachowanie ostrożności podczas wsiadania
i wysiadania z kabiny maszyny! Korzystaj
z poręczy / uchwytów, aby uniknąć upadku
z wysokości i nie uderzyć się o korpus
maszyny itp.
Zachowaj ostrożność!
Naprawy i konserwację należy
przeprowadzać po wyłączeniu maszyny.
Należy ponadto uważać, aby się nie
poślizgnąć, nie skaleczyć się o narzędzia
lub krawędzie maszyny, ponadto istnieje
groźba przygniecenia przez bocznicę lub
niezabezpieczoną część maszyny.
Jeżeli używamy furgonetki ze ścianami
bocznymi, pamiętajmy o przestrzeganiu
procedury ładowania materiału na naczepę,
aby uniknąć zawalenia lub zasypania przez
ściółkę lub karmę i upadku z powierzchni
platformy!
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W trakcie jazdy nie wolno wskakiwać lub
wyskakiwać z furgonetki!
Przyłączając lub odłączając oraz
przemieszczając maszynę należy zawsze
używać rękawic ochronnych w celu
obniżenia ryzyka przygniecenia ręki lub nogi
i zmiażdżenia palców lub dłoni.
Włączając silnik, układ sterowniczy
oraz w trakcie ruchu maszyny należy się
całkowicie skoncentrować na wykonywanej
czynności, przy słabej widoczności w terenie
korzystamy z pomocy drugiej osoby, cofając
– zawsze sprawdzamy, czy ktoś nie stoi
za pojazdem. Na stromym terenie staramy
się unikać wywrotki, jeżdżąc zgodnie
z wymaganiami.
Odpowiednio zabezpieczamy (zahamujemy,
podeprzemy) pojazd po zatrzymaniu,
aby uniknąć samoczynnej jazdy i szkód
na zdrowiu lub majątku.
Otwierając i zamykając drzwi do kabiny
uważamy, aby nie zrobić krzywdy sobie lub
innym!
Do maszyn do zbiorów buraków, kukurydzy,
pasz podchodzimy wyłącznie jeżeli silnik
maszyny jest wyłączony!

Lista powstała w ramach projektu finansowanego przez
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i podnoszenie BHP wśród zagranicznych pracowników“

