Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych

¡ przed

rozpoczęciem

pracy

uzgodnij

zasady

zaraz po upadkach osób w czołówce czarnej statystyki

porozumiewania się w zespole (sygnalizuj innym

KRUS! Mechanizacja rolnictwa i nowoczesne maszyny

swoje zamiary);

ułatwiają pracę rolnikom, jednak ich niewłaściwa
eksploatacja – wynikająca zazwyczaj z niewiedzy
– prowadzi do wypadków, niestety często tych
najgroźniejszych w skutkach.

¡ dostosuj obuwie, odzież roboczą i środki ochrony
i panujących warunków;

¡ przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas
poruszania się po drogach publicznych (pamiętaj

¡ dbaj o park maszynowy (sprawdź kompletność
wyposażenia, konserwuj sprzęt, nie demontuj osłon
i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta);
¡ korzystaj z maszyn, urządzeń zgodnie ich

o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn);
¡ zorganizuj punkt przeciwpożarowy w gospo-

i udzielających pomocy.
3. Wezwij pomoc.

w apteczki pierwszej pomocy.

¡ obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie
osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie i uprawnienia;
maszyny

upewnij

się,

że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
¡ w czasie postoju zabezpiecz maszyny i urządzenia
przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub
stoczeniem (zachowaj bezpieczną odległość
od pracującej maszyny;
¡ właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu
przed ich upadkiem (stosuj pasy, wysokie burty,
plandeki);
¡ przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania
awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest
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4. Poinformuj lekarza udzielającego pomocy o okolicznościach wypadku.

Bądź odpowiedzialny!

ostrzegawczych;

999

darstwie oraz wyposaż maszyny samobieżne

przeznaczeniem – stosuj się do instrukcji i symboli

unieruchomiona;

2. Zadbaj o bezpieczeństwo osób poszkodowanych

indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy

psychofizycznego;

Pamiętaj:

uruchomieniem

1. Zabezpiecz miejsce wypadku.

¡ nie przystępuj do pracy w przypadku złego stanu

Nie daj się wkręcić w statystyki!

¡ przed

Wypadkowe abc

5. Zgłoś wypadek przy pracy rolniczej bez zbędnej
zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego

Twoim OBOWIĄZKIEM jest zapewnienie bezpieczeństwa
sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym
na terenie gospodarstwa!

Ubezpieczenia Społecznego; w miarę możliwości
zabezpiecz

miejsce

i

przedmioty

związane

z wypadkiem do czasu oględzin przez pracownika
Kasy.

