Uprawa roślin polowych
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 roślin
polowych

W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy

Zagadnienia ogólne
UŜywać właściwego osobistego wyposaŜenia ochronnego (np. ochrony wzroku i słuchu,
dróg oddechowych, dłoni, stóp, głowy) oraz odzieŜy ochronnej
Nosić ubranie przylegające do ciała
Usuwać zanieczyszczenia z nawierzchni dróg publicznych
Prace powiązane z manipulowaniem cięŜkimi ładunkami (np. workami z materiałem
siewnym czy nawozami) wykonywać ewentualnie wspólnie z drugą osobą
Nosić odzieŜ dopasowaną do warunków atmosferycznych i przylegającą do ciała
Stosować ochronę przeciwsłoneczną (np. kremy)

UŜywanie maszyn i narzędzi
Eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją
UŜywać wyłącznie maszyn/narzędzi właściwie konserwowanych i naprawianych
Wykonywać naprawy, czyszczenie i konserwację maszyn po ich unieruchomieniu
i zabezpieczeniu; podpierać podniesione części maszyn
UŜywać osłon i innych elementów ochronnych
Maszyny i urządzenia ustawiać w bezpieczny sposób i zabezpieczyć przed przechyleniem
Zabezpieczyć maszyny przed niepoŜądanym uruchomieniem
Odczekać zatrzymania się wszystkich części maszyny
Przy wycieku cienkiej struŜki oleju, nie zasłaniać ręką uszkodzonego miejsca
Kontrolować wyłączniki bezpieczeństwa
W wypadku naraŜenia na pył regularnie oczyszczać filtr powietrza w kabinie
Przestrzegać granicznych parametrów uŜytkowania maszyn (np. nachylenie zbocza)
Skontrolować, czy w podłoŜu znajdują się elementy betonowe, stalowe, kamienie itp.
Zabrania się przewoŜenia osób na maszynach/sprzęcie rolniczym
Unikać obszarów niebezpiecznych (np. między traktorem a sprzętem lub między sprzętem
a przyczepą)
Zachować bezpieczny odstęp od ruchomych elementów maszyny
Przestrzegać przepisów dotyczących oświetlenia, szerokości transportowej itp. na drogach
publicznych
Wykorzystywać istniejące stopnie i dbać o ich czystość
Powierzchnię załadunkową przyczepy oczyszczać z pozostałości materiału siewnego,
nawozów, ziemi itp.
Zabezpieczać ładunek
Kontrolować hamulce robocze i postojowe
Kontrolować uszczelki i węŜe
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Wozić ze sobą kliny podkładowe i uŜywać ich
Zachować ostroŜność przy otwieraniu i zamykaniu burt przyczepy oraz przy opuszczaniu
rampy załadunkowej
W razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby

Uprawa, zaprawianie
Przy zaprawianiu przestrzegać instrukcji BHP (Sicherheitsdatenblatt) i instrukcji
uŜytkowania
Podczas pracy z zastosowaniem zapraw nie jeść, nie pić i nie palić (przed wykonaniem
takich czynności naleŜy dokładnie umyć się)

Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin
W miarę moŜliwości uŜywać traktora z całkowicie zamkniętą kabiną (wyposaŜoną
w pochłaniacz z węglem aktywnym)
Przestrzegać instrukcji BHP (Sicherheitsdatenblatt) i instrukcji uŜytkowania
Podczas pracy z zastosowaniem środków ochrony roślin nie jeść, nie pić i nie palić (przed
wykonaniem takich czynności naleŜy dokładnie umyć się)
Uwzględnić warunki atmosferyczne
Prace powiązane z manipulowaniem workami nawozów wykonywać ewentualnie wspólnie
z drugą osobą

Zbiór, transport
Stosować ochronę przeciwsłoneczną (np. kremy)

Składowanie
Ziarna, które przyczepiły się do wewnętrznych ścian silosa, usuwać wyłącznie przy uŜyciu
specjalnego drąga lub wciągarki przystosowanej do pracy we wnętrzu silosa
UŜywać wyłącznie latarek z zabezpieczeniem przed eksplozją
Podczas malowania silosów wieŜowych pracować od dołu do góry z uwzględnieniem
warunków atmosferycznych
Przestrzegać instrukcji BHP (Sicherheitsdatenblatt) i instrukcji uŜytkowania

Inne

nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

nazwisko osoby
szkolonej

data

podpis

termin następnego
szkolenia
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