Uprawa warzyw
Powód szkolenia
 szkolenie wprowadzające
 przeniesienie na nowe miejsce pracy lub zmiana zakresu
zadań
 wprowadzenie nowych środków pracy lub ich zmiana
 wprowadzenie nowych materiałów
 wprowadzenie nowych metod pracy lub zmiana metod
istniejących
 po wypadku lub zagroŜeniu wypadkiem
 powtórka szkolenia

Zakres pracy/
wykonywane czynności

Uprawa warzyw

W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy

Zagadnienia ogólne
UŜywać właściwego osobistego wyposaŜenia ochronnego (ochrona wzroku i słuchu, rąk,
stóp oraz ochrona skóry przed słońcem)
Nosić odpowiednie obuwie z podeszwą antypoślizgową (np. obuwie ochronne)
Nosić odzieŜ dopasowaną do warunków atmosferycznych i przylegającą do ciała
Wykonywać procesy robocze zgodnie z zasadami ergonomii
Stosować właściwy sposób podnoszenia i przenoszenia (korzystanie z urządzeń
pomocniczych)

UŜywanie maszyn i narzędzi
Eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją
UŜywać wyłącznie maszyn/narzędzi właściwie konserwowanych i naprawianych
UŜywać osłon i innych elementów ochronnych
Odczekać zatrzymania się wszystkich części maszyny
Wykonywać naprawy, czyszczenie i konserwację maszyn po ich unieruchomieniu
i zabezpieczeniu; podpierać podniesione części maszyn
Kontrolować wyłączniki bezpieczeństwa

Przygotowanie gleby
Skontrolować, czy w podłoŜu znajdują się elementy betonowe, stalowe, kamienie itp.
UŜytkując maszyny obsługiwane ręcznie, skontrolować działanie czuwaka
UŜytkując maszyny obsługiwane ręcznie, zwrócić uwagę na stabilną pozycję przy pracy

Sadzenie roślin
Transport osób maszyną dozwolony jest wyłącznie przy sadzeniu
Przy wkładaniu sadzonek zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia
Podczas sadzenia umieścić stopy w przeznaczonych do tego miejscach
Przy zawracaniu na skraju pola naleŜy zsiąść z maszyny

Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin
W miarę moŜliwości uŜywać traktora z całkowicie zamkniętą kabiną (wyposaŜoną
w pochłaniacz z węglem aktywnym)
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W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy
Przestrzegać instrukcji BHP (Sicherheitsdatenblatt) i instrukcji uŜytkowania
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić (przed wykonaniem takich czynności naleŜy
dokładnie umyć się)
Po zakończeniu pracy składować pojemniki, wagi, czerpaki i in. przybory w zamkniętym
pomieszczeniu
Skontrolować uszczelki, węŜe i dysze
Uwzględniać warunki atmosferyczne (wiatr)

Kotły parowe
Eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją
Upewnić się, czy uszczelki sprzęgła są odporne na wysoką temperaturę
Wymieniać zuŜyte uszczelki
Nosić odzieŜ ochronną zabezpieczającą przed wysoką temperaturą

Zbiór plonów i prace przy ich sortowaniu
Nosić odzieŜ dostosowaną do warunków atmosferycznych
Stosować ochronę przeciwsłoneczną (np. kremy)
Spędzać przerwy w pracy zgodnie z zasadami ergonomii
Przed uŜyciem maszyn skontrolować, czy w podłoŜu znajdują się elementy betonowe,
stalowe, kamienie itp.
Podczas zbioru uŜywać wyłącznie narzędzi (np. noŜy) właściwie konserwowanych
i naprawianych
Po uŜyciu przechowywać noŜe i inne narzędzia w bezpiecznym miejscu
Nie spiętrzać skrzynek zbyt wysoko i zabezpieczyć je przed przewróceniem

Inne

nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

nazwisko osoby
szkolonej

data

podpis

termin następnego
szkolenia
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