Zemědělství
Důvod školení o bezpečnosti práce
 První školení o bezpečnosti práce
 Přesunutí nebo změna pracovní oblasti
 Zavedení nebo změna pracovních prostředků
 Zavedení nových pracovních materiálů
 Zavedení nebo změna pracovních postupů
 Po nehodách nebo skoronehodách
 Pravidelné školení o bezpečnosti práce

Pracovní oblast/činnost

Zemědělství

Bylo poukázáno zejména na následující body:

Obecné pokyny
Používat osobní ochrannou výstroj (např. ochrannou obuv, ochranný oděv proti vlhku,
horku, chladu, ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranu dýchacích cest)
Nosit přiléhavý oděv
Očistit veřejné komunikace od znečištění
Při manipulačních pracích s těžkými břemeny (např. pytle osiva nebo hnojiva …) vyžádat
popř. pomoc další osoby
Nosit přiléhavý oděv odpovídající povětrnostním podmínkám
Používat ochranu proti slunečnímu záření (např. krémy)

Používání zemědělské techniky
Provoz, údržba a opravy podle provozních pokynů
Používat výlučně stroje řádně opravené
Opravy, čištění a údržbu provádět výlučně na zastavených a zajištěných strojích, zvednuté
části strojů podepřít
Používat ochranné kryty a obaly
Stroje bezpečně odstavit a zajistit proti převrhnutí
Stroje zajistit proti uvedení do chodu nepovolanými osobami
Vyčkat doběhnutí strojových částí
Vytéká-li olej tenkým proudem, poškozené místo nezakrývat rukou
Přezkoušet nouzová vypínací zařízení
V prašném prostředí pravidelně čistit vzduchové filtry v kabině
Dbát na omezený provozní prostor (sklon svahu)
Kontrola půdy kvůli pevným částem (např. beton, železo, kameny)
Zákaz jízdy další osoby na strojích a přídavných zařízeních
Vyhýbat se nebezpečným oblastem (např. mezi traktorem a strojem nebo strojem a
přívěsem)
Udržovat bezpečnostní vzdálenost od pohyblivých částí stroje
Dbát na zákonná ustanovení ohledně osvětlení, šířky transportu atd. na veřejných
komunikacích
Používat a čistit stupačky u strojů
Čistit nákladní plochu u přívěsů od zbytků osiva, hnojiva, hlíny atd.
Zajistit nakládaný materiál
Kontrola funkčnosti provozních a ručních parkovacích brzd
Kontrolovat těsnění a hadičky
Zajišťovací klíny vozit s sebou a používat
Mit se na pozoru před ohrožením při otvírání a zavírání bočnic přívěsu a při spouštění
nakládací plošiny
Je-li to nutné, vyžádat pomoc další osoby zajišťující couvání
1

Bylo poukázáno zejména na následující body:

Setí a moření osiva
Při moření dbát bezpečnostních pokynů/návodu k použití
Během práce s mořidly nejíst, nepít, nekouřit (až po důkladné očistě), dbát povětrnostních
podmínek

Hnojení a ochrana rostlin
V ideálním případě používat traktor s kabinou uzavřenou ze všech stran (filtr s aktivním
uhlím)
Dbát bezpečnostních pokynů/návodu k použití
Během práce nejíst, nepít, nekouřit (až po důkladné očistě)
Dbát povětrnostních podmínek
Při manipulaci s pytli hnojiva popř. vyžádat pomoc další osoby

Sklizeň, transport
Používat ochranu proti slunečnímu záření (např. krémy)

Skladování
Zrnka ulpívající na vnitřní stěně sila odstraňovat pouze s použitím navijáku pro sila nebo
tyče
Používat ruční lampy chráněné proti výbuchu (silo)
Při natěračských pracích ve vysokých silech: pracovat zdola nahoru, dbát povětrnostních
podmínek
Dbát bezpečnostních pokynů/návodu k použití

Ostatní

Jméno školící osoby:

Jméno školené osoby

Datum

Podpis

Další školení
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