Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego

ROLNIKU,
POWIEDZ STOP UPADKOM!
Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród
wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.

GŁÓWNE PRZYCZYNY TYCH WYPADKÓW TO:

99Zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.
99Brak odprowadzenia wód opadowych, np. brak rynien.
nieodpowiedniego obuwia (bez protektorowanej
99Używanie
podeszwy i usztywnienia kostki) lub obuwia zabrudzonego.
sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn
99Nieprawidłowy
rolniczych.

99Brak odpowiednich przejść i obejść.
w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych
99Bałagan
i produkcyjnych.
drabin, podestów i szelek podczas pracy
99Niestosowanie
na wysokości.

99Niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny.
99Brak poręczy i barierek przy schodach.
99Zbyt wysokie i nieoznakowane progi.
99Niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe.
99Przebywanie na ładunkach podczas transportu.
99Pośpiech podczas pracy.
99Niedostateczna koncentracja na wykonywanej czynności.
do pracy po spożyciu alkoholu lub innych
99Przystępowanie
środków odurzających.

PAMIĘTAJ!
TWOJA WIEDZA I NIEWIELKIE ZMIANY
ORGANIZACYJNE OGRANICZAJĄ RYZYKO
WYSTĄPIENIA UPADKU!
Utwardź i wyrównaj podwórze gospodarstwa,
zadbaj o odprowadzenie wód opadowych,
posypuj zimą nawierzchnię piaskiem, popiołem
itp. Utrzymuj ład i porządek w obejściu.
Korzystaj z drabinek montowanych
przy maszynach, przyczepach.
Pamiętaj o wchodzeniu i schodzeniu z maszyn
i urządzeń rolniczych twarzą do szczebli.
Dbaj o czystość schodów i drabinek.
Ustawiaj maszyny i urządzenia rolnicze
na równej, utwardzonej powierzchni
– najlepiej w garażu, pod zadaszoną wiatą
lub w innym wydzielonym miejscu.
Używaj wygodnego i bezpiecznego obuwia
z protektorowaną podeszwą i usztywnieniem
kostki oraz zabezpieczeniem palców
w postaci np. metalowego noska.
Oczyść buty po zakończeniu pracy.
Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy
wypoczęty i stosuj przerwy
na odpoczynek.
Wyposaż schody i otwory zrzutowe w poręcze
i balustrady. Schody i drabiny utrzymuj
w czystości. Progi i nierówności oznacz tak,
by były widoczne dla osób poruszających się
po gospodarstwie, np. poprzez pomalowanie
intensywnym kolorem.
Używaj pasów transportowych lub taśm
do zabezpieczenia transportowanych
materiałów. Przewoź pasażerów tylko na miejscu
do tego przeznaczonym, nigdy na ładunkach
objętościowych, błotniku ciągnika czy zaczepach.
Informacje o szkoleniach, konkursach i innych działaniach prewencyjnych organizowanych
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdują się na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl
Egzemplarz bezpłatny, wydany ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

