
Kasa Rolniczego
P] acówka

U b e z p ie cze n i a S p o I e c z n e g o
Tere nowa w Radomiu

www.krus.gov.pl, e'mail: radom @ kru s. g o v. pl

Bezpieczny i świadomy ro|nik

Praca w rolnictwie jest batdzo niebezpieczna i podczas jej wykonyrania rolnik
narażony jest na wiele zagroŻeń, które mogą prowadzić do w1padku, a w konsekwencji uhaty
zdrowia a na\'et życia. Do niebezpiecmych zdałzeń dochodzi często wskutek pośpiechu,
zmęczetia oraz lekceważenia podstawowych zasad bhp przez rolnika. Przed wieloma
nieszczęśliwymi łrrypadkami można byłoby się uchronió poplzez zastosowanie
podstawowyoh norm bezpiecznej prtrr,y otaz zwiększenie wicdzy na temat zasad ochrony
zdrowia i życia.

Aby uczynió pracę lżejszą i wygoclniejszą rolnicy coraz częściej wykonują ją za
pomocą maszyn oraz wszelakiego rodzaju lrządze6' które sfuŻą do cięcia, rozdrabniania
i gniecenia. Mechanizmy robocze mają wie1e nieosłoniętych elementów oraz n-tohomych
części, a w połączeniu z brakiem wiedzy i rozwag, stwarzają wielkie niebezpieczeństwo.
Częstą przycąną wypadków jest równicŻ zly stan, nieprzy stosowanie czy wyeksp'loatowan ie
maszyn' Ponadto niestosowanię odzieży ochronaej, naprawa podczas pracy urządzenia
i ręmontowanie bez odpowiednich narzędzi oraz kwali{ikacj i przyczynia się do powstania
nieszczęśliwych zdatzeń' Wie1u w1padkom moŹna byłoby zapobiec popŹez zastosowanie
podstawowych zasad obsŁrgi maszyn iurz1dzeń.

r zabezpieczenie rr:chomych elementów ur/ądzeń w osłony,
o pIzebyrvanie rv bezpiecznej odległości minimum 50 m od pracująccj

maszyny np. kosiarki totacyjnej' rozrzutnika iĘ.
. wchodzenie i schodzenie z maszlr po bezpiecznej drabinie,
o rłykorzysĘłvanie maszyn i urządzeń z przeznaezcnicm wskazanyrn przcz

producenta,
r przewożenie ludzi na masrynach do tego przystosorvanych,
r stosowanie ciągnikórv przeznaczonych konstrukryjnie do wykonywanej

pracy.
t zabezpieczenie pozostawionych masryn przed samoczyrrnym zjechaniem

z nierówuości'
' . n&prawa maszyn przy wyłączonym silniku i nicruchomych elemeutach,
. stosowanie środków ochrony ind1.rvidualnej takich jak; rękawice, okularyn

kaski iĘ'
. $Tkonywanic pracy w oclpowiednim stroju roboczym, który nie jest zbyt

luźny lub rozpięty.

P rodukcja rolna wiąże się nie Ęlko z obsługą *urr_5', ui" także z hodowlą rwierąL
Chów niesie ze sobą ryzyko u1padku, do którego w Żnacznym stopniu może przyczynió się
sam rohik. Do niebezpiecznych s1'tuacji dochodzi bardzo często poprzez rradmleme
zagęszczenie zslierząt, brak dosĘu do paszy, wody czy wybiegów. Poszanowanie, ocbrona
i zapewnienie zwiezęciu odpowiednich warunków b1.towych ma.na ce1u nie tylko służyó
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jemu, ale takłŻe uckonić rolnika przed ewentualnymi zagroŻerliani. Ponadto
nieprzystosowana infrastruk1ura i wady konslnrkcyjne budynków prowadzą do zaistnienia
sytuacji groźnych dla zdrowia, a nawet życia. Wypadkom pfzy praoy ze zwierzętami moŻna
zapobiec popruez stosowanie poniższych zasad:

o obsługa rwierz4t tylko przez osoby dorosle, sprawne fizycznie, zdrowe
i z przyjaznym nastawieniem,

. zdecydowane i ostrożne zachowanie podczas łTkon1vanej pracy,
o urvźne obserg'owanie zachowania zrłicrzęcia, z którym się przebywar.
r złchorvanie porządku rv pomieszczeniach inwentarskich,
. zapewnicnic zrvicrzętom wygodnego dostępu do pasry oraz wody,
l podejście do zwierzęcia po uprzedzeniu go głosem Iub oswojeniu dotykiem,
. wydzielenie stanowisk, które będą odrlzie|one mocnymi przegrodami.

Wie|e prac rwi4zanych z obsługą maszyn olaz hodowlą zwieruąt, to prace na
wysokościach. Do prac na wysokości możemy zalilczyć korzystanie 7e strychów lub
poddaszy' W tych miejscach znajdują się bardzo często nieosłonięte otM niezabezpieczone
przrd upadkiem otwory zrzutowe. Powodem wielu wypadków.jest takze brak poręczy przy
schodach, bądź niewłaściwic wykonane drabiny. Do upadku z wysokości może przyczyńó się
równiez, niestosowanie dtabin oraz nieprawidłow1, sposób wchodzenia lub schodzenia z
maszyn rolniczych. Ponadto przyczyną nieszczęśliwego zlarzenia moŹe być: nieposiadanie
sprzętu chroniącego przed upadkiem podczas pracy rra wy'sokości, brak odpowiednich
przej ść' bałagan oraz zabrudzone lub nieodpowiednie obuwię. Aby uniknąć upadku nalezy
zas1osowaó poniŹsze zasady:

. rvyposażenie schodórv w poręcze' listwy zaporowe oraz gumowe nakladki
antypoślŁgorve'

o oŚwictlenie i zabezpieczenie barierkami, wlazów i otworów zrzutowych,
. }vyposażenie drabin u góry w haki zaczepowe oraz u dołu z^kofrcŻeniż

gumorve lub ostre, w zależności od podłoża,
r stosolvanie sprzętu chroniącego przrd upadkiem, podczas prżrcy na

wysokości'
. rvchodzenic nB przyczepy po odpowiedniej drabinic,
r zaclrowauie czystych i uporządkowanych szlaków komunikacyjnych,
. stosowanie czystcgo oraz rvłaścfuvego obuwia roboczego.

Aby praca w gospodarstwie lolnym była bezpieczna naleŻy wykonywać ją będąc
w pełnej spraułrości ftzycznej i nie przeceniając swoich możliwości. Powinrro się pamiętać,
aby przy długotrwałej pracy robió pźerwy na posiłek i odpoczynek, poniewu zdrowie jest
naj ce nniej sZą wanoŚcią.

PT KRUS w Radomiu prosi rolnikórv o bezpieczną, pozbawioną ryzykn pracę w
gospodarstwie rolnym.

Wypadek przy pracy rolniczej naleĘ zgłosić do Kasy]Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego niezwlocznie po jego zaistnieniu.


