Життя
та праця
Звертайте уваг у на
виробничі травми
в сільському
господарс тві

Рос линництво

Підприємець повинен попередити Вас
про всі можливі загрози, з якими Ви
можете зіткнутися під час Вашої роботи
у рослинництві.
Кількість травм у сільському господарстві
останнім часом зросла удвічі, це більше
ніж в середньому в усіх інших галузях в ЧР.
Найбільший ризик загрожує під час роботи
з тракторами, вантажним транспортом,
приладами й механізацією, напр.,
плугами, сіялками, картоплесаджалками,
розкидачами, обприскувачами
й молотарками чи комбайнами для
збирання зерна, стрічковими конвеєрами,
де загрожує поранення кінцівок, й іншими
спеціалізованими пристроями. Зокрема
звертайте увагу на:

•

•

•

•

Будьте уважні при вході та виході з кабіни
машини! Користуйтесь поручнями/
тримачами, загрожує падіння з висоти чи
удар в конструкцію машини та ін.
Будьте обережні!
Ремонт та догляд за пристроями
проводиться при вимкнутих пристроях.
Незважаючи на це, необхідно звертати
увагу, щоб не посковзнутися, не
поранитись об інструменти чи
краї пристрою, існує також загроза
притиснення причепом чи незакріпленою
частиною пристрою.
Якщо ви займаєтесь маніпуляцією на
вантажівках, звертайте увагу на правила
завантажування матеріалів на платформу,
щоб Вас не завалило або не засипало
підстилкою чи кормом, або щоб Ви не
впали з платформи машини!
Не заскакуйте та не зіскакуйте
з вантажівки на ходу!

•

•

•
•
•

Під час приєднання, від’єднання
та переміщення приладів завжди
використовуйте захисні рукавиці, щоб
зменшити ризик затиснення руки чи ноги,
а також удару пальців чи руки.
Під час старту мотору, керуванні та руху
машиною повністю зосередьтесь на
виконуваній діяльності, якщо місцевість
не проглядається, скористайтесь
допомогою іншої особи, при задньому
ході переконайтесь, що за машиною не
стоїть інша особа. На пологій місцевості
завдяки правильному керуванню
запобігайте перекиданню машини.
У необхідній мірі забезпечте (загальмуйте,
зафіксуйте) зупинку машини, щоб вона
самочинно не рушила й не спричинила
поранення або матеріальну шкоду.
Під час відкривання й закривання дверей
до кабіни звертайте увагу на те, щоб не
поранити себе чи іншу особу!
У приладів для збирання буряка,
кукурудзи, кормів приступаємо до
механізму тільки у тому випадку, якщо
вимкнений привід приладу!
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