Živinoreja
Priložnost usposabljanja

Delovno področje/
Dejavnost

 Prvo usposabljanje
 Premestitev ali sprememba naloge
 Vpeljava ali sprememba delovnih sredstev
 Vpeljava novih delovnih snovi
 Vpeljava ali sprememba delovnih postopkov
 Po nesrečah ali po dogodkih, ki so skoraj pripeljali do nesreč
 Obnovitveno usposabljanje

Živinoreja

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke

Splošno
Uporaba potrebne OZO (naprimer zaščita oči, dihal, kože, nog …).
Kontrola stikala za izklop v sili pri kidalniku.
Zdravila, dezinfekcijska sredstva, kemikalije naj bodo v originalni embalaži shranjene v
označeni, zaprti omari / shrambi.
OZO naj ne bo shranjena skupaj z dezinfekcijskimi sredstvi in kemikalijami.
Upoštevanje higienskih ukrepov (porodna pomoč, bolne in mrtve živali, hlev, osebna
higiena).
Upoštevanje prepovedi o skupnem skladiščenju.
Takojšnja strokovna odstranitev in zavrzitev izteklih tekočin.
Izhod v sili naj ne bo zastavljen, hodniki za gonjo živine naj ostanejo prosti..
Pri gonji živine naj pomaga dovolj oseb. Uporaba pripomočkov za gonjo.
Odstranitev onesnaženja, ki so ga na javnih poteh povzročlile živali.

Skladiščenje in priprava krme
Varna odložitev posode.
Popravilo ali izločitev poškodovanih palet.
Pozornost na pravo višino pri delu.
Redna kontrola visečega silosa.
Omejitev višine skladovnice bal.
Povezano skladanje bal.
V primeru obremenitve s prahom naj se elektromotorja ne pokrije.
Upoštevanje nevarnosti požara zaradi samovžiga sena.

Električne ograje
Naprav za električne ograje na pašnikih se ne sme inštalirati v prostorih, ki so požarno
ogroženi.
Dovodi za ograje ne smejo biti izpeljani iz požarno ogroženih prostorov oz. biti napeljani
vanje.
Dovodov za ograje ali električnih ograj se ne sme pritrditi na drogove proste napeljave.
Upoštevanje varnostne razdalje.
Če se električne ograje približajo prometnim potem, je na dobro vidno mesto potrebno
namestiti trajne opozorilne znake (strela z napisom „Pozor električna ograja“).
Napeljave in dovodi ograj ne smejo biti poraščeni z rastlinami.
Potrebni so redni ogledi uporabnosti električnih ograj.
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Govedoreja
Nagovor živali ob pristopu.
Uporaba možnosti fiksiranja živali v hlevu za prosto rejo.
Uporaba pripomočkov in hodnikov za gonjo živali.
Obešanje repa med molžo, tako da je kratek. (Uporaba držala za rep.)
Ev. uporaba obroča proti brcanju ali bočne spone.
Med delom z neposrednim stikom z živalmi naj v hlevu ne bo tujih oseb.
O zlobnih, agresivnih živalih je potrebno obvestiti vodjo obrata.
Uporaba prekladalne opreme.
Vodenje bika za nosni obroč z vodilnim drogom.
Komata, vrvi se ne sme ovijati okoli roke.
Uporaba stojala z možnostjo bega.
Uporaba stojala za nego krempljev.
Uporaba OZO med nego krempljev s kotnim brusilcem.

Svinjereja
Uporaba gonilnih hodnikov in gonilnih desk pri gonji živine.
Namestitev varnostne rešetke na ogrevalno luč.
Varno obešenje ogrevalne luči, upoštevanje oddaljenosti od tal (najmanj 50 cm).
Uporaba prekrivne plošče iz negorljivega materiala.
Uporaba gonilnih hodnikov in gonilnih desk pri gonji živine.

Konjereja
Previden vstop v bokse – vsakokraten nagovor živali.
Komata, vrvi se ne sme ovijati okoli roke.
Negovalnih del naj se ne izvaja v boksih.
Uporaba ustreznih komatov in brzd, privez naj bo lahko snemljiv (zapiralo za hitro
odpenjanje v sili).
Stalna kontrola opreme (komat, zapiralo za hitro odpenjanje ...) in menjava pomankljivih
delov.
Oseba, ki vodi konja, naj hodi po njegovi levi strani v višini glave.
Če je mogoče, naj bo konj med čiščenjem privezan na obeh straneh. Treba je biti pozoren
na to, da je na voljo dovolj prostega mesta.
Osebe naj se nikoli ne zadržujejo za konjem.
Pri parjenju je potrebno uporabljati zaščitno steno.
Uporaba OZO med jahanjem.
Odstranitev predmetov, konstrukcijskih elementov, ki molijo v jahalnico.
Nošenje zaščitnih čevljev med negovanjem.
Previden vstop v bokse – vsakokraten nagovor živali.

Reja perutnine
Popravilo ali zamenjava poškodovane kletke ali mrežne rešetke.
Uporaba zaščitnih rokavic.
Valilniki naj se ohladijo.
Uporaba OZO (npr. zaščita dihal).
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Reja koz in ovac
Predvidenje hodnikov za gonjo živali.
Uporaba gonilnih desk.
Uporaba stojala za nego krempljev.
Odstranitev zlobnih, agresivnih živali.
Fiksiranje živali med striženjem.

Ostalo

Ime vodje tečaja

Tečajnik / Tečajnica

Datum

Podpis

Naslednje usposabljanje
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