Vinohradnictví
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

Vinohradnictví

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 odpovídající povětrnostním podmínkám
Používat ochranu proti slunečnímu záření (např. krémy)
Dbát na ergonomické zvedání, přemísťování a nošení těžkých břemen (pomocné
prostředky, pomocná osoba)
Provádět ergonomicky pracovní postupy

Používání zemědělské techniky
Provoz, údržba a opravy podle provozních pokynů
Používat výlučně stroje/přístroje řádně opravené
Používat ochranné kryty a obaly
Vyčkat doběhnutí strojových částí
Opravy, čištění a údržbu provádět výlučně na zastavených a zajištěných strojích, zvednuté
části strojů podepřít
Přezkoušet nouzová vypínací zařízení

Založení a údržba nového zařízení
Při používání strojů dbát na omezený provozní prostor (sklon svahu)
Jízda další osoby na strojích povolená pouze u výsadbových prací
Při vkládání rostlin dbát na nebezpečí skřípnutí
Během výsadby klást nohy na místa k tomu určená
Při obracení na okraji pole sestoupit ze stroje
Udržovat bezpečnostní vzdálenost od pohyblivých částí stroje
Nedotýkat se horkých částí stroje (např. u ručních motorových vrtaček)
Používání vodní trysky
Zkontrolovat hadice a těsnění
Nemířit tryskou na osoby
Výroba drátěného rámu
Zahnout konce drátu
Nenamáhat příliš drát v tahu
Kladkostroje bezpečně zakotvit

Zpracování půdy
U ručně řízených strojů přezkoušet funkčnost zařízení k samočinnému zastavení stroje
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Bylo poukázáno zejména na následující body:
Při používání strojů dbát na omezený provozní prostor (sklon svahu)
Kontrola půdy kvůli pevným částem (např. beton, železo, kameny)
Dbát na bezpečné stanoviště

Strmé terény (používání navijáků)
Kontrolovat lano a jeho koncové připojení k navijáku
Kontrolovat, jestli funguje zpětné jištění na přídavném stroji/přívěsu
Transportní prostředek (traktor) nestavět napříč nebo bokem ke svahu
Nestát mezi transportním prostředkem a lanovým navijákem

Ochrana rostlin a hnojení
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)
Kontrolovat těsnění a hadičky
Dbát povětrnostních podmínek (vítr)
Nedotýkat se horkých částí stroje (např. u přenosných, motorových stříkaček)

Vinobraní
Nájezdovou rampu řádně připojit a pravidelně čistit
Sběrné nádoby zakotvit a zajistit proti zřícení
Vyhnout se vzájemným ohrožením
Dbát na správné zvedání a nošení
Používat výlučně řádně opravené nářadí (např. nůžky)
Nůžky a jiné nářadí po použití bezpečně uložit
Bedny/přepravky nestohovat do velké výšky a zajistit proti převrácení

Ostatní

Jméno školící osoby:

Jméno školené osoby

Datum

Podpis

Další školení
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