Каса сільськогосподарського
соціального
страхування
ПАДІННЯ
ЦЕ НЕ
ВИПАДКІСТЬ

ФЕРМЕРИ,
СКАЖІТЬ СТОП ПАДІННЯМ!
Падіння осіб у сільському господарстві – це найбільша група
серед всіх випадкових подій, про які щороку заявляють у KRUS.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЦИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ:
Поганий стан дворів та комунікаційних шляхів.
Відсутність засобів відведення опадів, напр., відсутність
жолобів.
Використання неправильного (без підошви із протектором і
укріпленої зони щиколотки) або забрудненого взуття.
Неправильний спосіб підйому і спуску з
сільськогосподарських машин.
Відсутність відповідних проходів та обходів.
Безлад у дворі, господарських та виробничих приміщеннях.
Невикористання драбин, платформ та підтяжок під час
роботи на висоті.
Незабезпечені та неправильно сконструйовані драбини.
Відсутність поручнів і бар’єрів на сходах.
Занадто високі та непозначені пороги.
Незабезпечені отвори для відходів та канали для гною.
Перебування на вантажі під час транспортування.
Поспіх під час роботи.
Недостатня сконцентрованість на виконанні дії.
Робота після вживання алкогольних напоїв або інших
наркотичних засобів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
ПАДІННЯ
ЦЕ НЕ
ВИПАДКІСТЬ

ВАШІ ЗНАННЯ ТА НЕЗНАЧНІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ОБМЕЖУЮТЬ
РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПАДІННЯ!
Зробіть твердою та рівною поверхню двору
господарства, подбайте про відведення опадів,
посипайте зимою поверхню піском, золою тощо.
Підтримуйте порядок в господарстві. Користуйтеся драбинами, що встановлюються біля машин, причепів.
Не забувайте підніматися і спускатися з сільськогосподарських машин і пристроїв обличчям до
сходинок. Дбайте про чистоту сходів та драбин.
Ставте сільськогосподарські машини та пристрої
на твердій рівній поверхні - найкраще у гаражі,
під накриттям або в іншому визначеному місці.
Користуйтеся зручним і безпечним взуттям з
підошвою з протектором і додатковим захистом
для щиколотки та пальців, напр., у вигляді металевого підноска. Помийте взуття після завершення роботи.
Дбайте про стан здоров’я, розпочинайте роботу
після відпочинку, робіть перерви для відпочинку.
Оснащуйте сходи та отвори для відходів поручнями і балюстрадами. Утримуйте сходи і драбини у чистоті. Пороги та нерівності позначте так,
щоб їх бачили особи, які пересуваються по території господарства, напр., пофарбуйте поручні в
насичений колір.
Використовуйте транспортні ремені або стрічки
для забезпечення матеріалів, що транспортуються. Перевезення пасажирів лише на призначених для цього місцях, не на об’ємних вантажах, крилі трактора чи причепі.

Інформація про навчання, конкурси та інші профілактичні заходи, організовані Касою сільськогосподарського
соціального страхування міститься на сайті www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl
Безкоштовний екземпляр, виданий за кошти Фонду запобігання та реабілітації Каси сільськогосподарського соціального страхування.

