Hodowla zwierząt
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

Hodowla zwierząt

W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy

Zagadnienia ogólne
UŜywać właściwego osobistego wyposaŜenia ochronnego (np. ochrony wzroku, dróg
oddechowych, skóry, dłoni, stóp itp.)
Skontrolować wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia do usuwania obornika
Przechowywać leki, środki dezynfekcyjne i chemikalia w oryginalnych opakowaniach
w oznaczonej zamkniętej szafie lub magazynie
Osobiste wyposaŜenie ochronne składować oddzielnie od środków dezynfekcyjnych
i chemikaliów
Przestrzegać zasad higieny (połoŜnictwo, zwierzęta chore i martwe, stajnia/obora itp.,
higiena osobista)
Przestrzegać zakazów składowania określonych substancji w tym samym pomieszczeniu
Rozlane płyny natychmiast zbierać i usuwać we właściwy sposób
Nie zastawiać dróg ewakuacyjnych i korytarzy przepędowych
Podczas pędzenia bydła zapewnić dostateczną liczbę osób do pomocy, korzystać
z odpowiednich urządzeń
Usuwać zanieczyszczenia odzwierzęce z nawierzchni dróg publicznych

Składowanie i przygotowywanie pasz
Ustawić pojemniki w bezpieczny sposób
Naprawić lub usunąć uszkodzone palety
Zadbać o właściwą wysokość, na jakiej wykonuje się pracę
Regularnie kontrolować silos wiszący
Ograniczyć wysokość spiętrzania bel
Spiętrzać bele tworząc wiązanie
W wypadku zapylenia zakryć silnik elektryczny
Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo poŜaru wskutek samozapalenia się siana

Ogrodzenia elektryczne
Urządzeń wchodzących w skład ogrodzeń elektrycznych dla wypasu bydła nie wolno
instalować w pomieszczeniach zagroŜonych poŜarem
Przewodów doprowadzających nie moŜna wyprowadzać z pomieszczeń zagroŜonych
poŜarem, ani wprowadzać do takich pomieszczeń
Przewody doprowadzające i ogrodzenia elektryczne nie mogą być mocowane do masztów
linii napowietrznych
Zachować bezpieczny odstęp
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W miejscach, gdzie ogrodzenia elektryczne zbliŜają się do dróg komunikacyjnych naleŜy
w dobrze widocznym miejscu umieścić trwałe tablice ostrzegawcze ze znakiem błyskawicy
i napisem „Vorsicht Elektrozaun!” (Uwaga! Ogrodzenie elektryczne!)
Nie wolno dopuścić do zarastania roślinami przewodów ogrodzenia i przewodów
doprowadzających
Systematycznie kontrolować funkcjonowanie ogrodzeń elektrycznych

Hodowla bydła
ZbliŜając się do zwierząt przemawiać do nich
W oborach wolnostanowiskowych korzystać z moŜliwości unieruchomiania zwierząt
Wykorzystywać urządzenia wspomagające przy pędzeniu i korytarze przepędowe
Podczas udoju podwiązać ogon (więzadłem)
Podczas udoju stosować ew. specjalne ostrogi lub pęta biodrowe
Podczas pracy w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami wyprosić ze stajni/obory obce
osoby
Zawiadamiać przełoŜonego o złośliwym lub agresywnym zachowaniu się zwierząt
Korzystać z urządzeń ułatwiających wyładunek
Byki prowadzić za kółko nosowe i z uŜyciem laski do prowadzenia
Nie owijać kantaru czy uwiązu wokół ręki
Korzystać ze stanowiska do krycia zaopatrzonego w wyjście ewakuacyjne
Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji racic
Podczas pielęgnacji racic szlifierką kątową uŜywać osobistego wyposaŜenia ochronnego

Hodowla trzody chlewnej
Korzystać z korytarzy przepędowych i tarcz z deski
Zabezpieczyć siatką lampę ogrzewającą
Lampę ogrzewającą zawiesić w sposób bezpieczny, zachować wystarczający odstęp
od posadzki (min. 50 cm)
UŜywać osłony z niepalnego materiału

Hodowla koni
Wchodzić do boksu ostroŜnie, zawsze przemawiając do zwierząt
Nie owijać kantaru czy uwiązu wokół ręki
Nie przeprowadzać prac pielęgnacyjnych w boksach
UŜywać dopasowanych kantarów i uprzęŜy oraz łatwo otwierających się uwiązów
(karabińczyk z zapięciem typu Panikhaken)
Systematycznie kontrolować wyposaŜenie (kantar, karabińczyk z zapięciem typu
Panikhaken, ...) i wymieniać wadliwe części
Prowadząc konia iść po lewej stronie, przy jego głowie
Podczas czyszczenia w miarę moŜliwości przywiązać konia z obu stron i zapewnić sobie
wystarczająco duŜo przestrzeni
Nie zbliŜać się do konia od tyłu
Podczas krycia uŜywać specjalnej ściany ochronnej (Probierwand)
Podczas jazdy na koniu uŜywać osobistego wyposaŜenia ochronnego
Zadbać o to, Ŝeby na trasie poruszania się konia nie znajdywały się przeszkody w postaci
przedmiotów lub części budowli
Podczas prac pielęgnacyjnych nosić obuwie ochronne
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Hodowla drobiu
Naprawiać lub wymieniać wadliwe klatki i ruszty
UŜywać rękawic ochronnych
Poczekać na ochłodzenie aparatów wylęgowych
UŜywać osobistego wyposaŜenia ochronnego (np. ochrony dróg oddechowych)

Hodowla kóz i owiec
Wyznaczyć korytarze przepędowe
UŜywać tarcz z deski
Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji racic
Usuwać zwierzęta złośliwe i agresywne
Unieruchamiać zwierzęta podczas strzyŜenia

Inne

nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

nazwisko osoby
szkolonej

data

podpis

termin następnego
szkolenia
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