Creşterea animalelor
Cazurile care necesită instructajul

Domeniul de
muncă/Activitate

 Primul instructaj la locul de muncă
 Schimbarea sau modificarea temei de lucru
 Introducerea sau schimbarea mijloacelor de producŃie
 Introducerea de materiale de producŃie noi
 Introducerea sau schimbarea proceselor de producŃie
(tehnologice)
 În urma accidentelor sau situaŃilor care ar fii putut conduce la
accidente
 Instructaj periodic

Creşterea
animalelor

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

GeneralităŃi
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (de exemplu: protecŃie ochi, căi
respiratorii, auz, mâini, picioare, acoperirea capului, îmbrăcăminte de protecŃie)
La sistemele de evacuare a gunoiului se verifică funcŃionarea butonului de avarie
Păstrarea medicamentelor, substanŃelor dezinfectante şi a chimicalelor se face in
ambalajul original şi în dulapuri/magazii marcate
Echipamentul de protecŃie individual nu se depozitează împreună cu substanŃe
dezinfectante sau chimicale
Se dă atenŃie măsurilor de igienă (ajutor la naşteri, animale bolnave sau moarte, grajduri,
igienă personală)
Se dă atenŃie la reglementările referitoare la depozitarea în comun a
materialelor/substanŃelor
Pierderile de lichide se îndepartează imediat şi se elimină conform normelor
Căile de evacuare nu au voie sa fie blocate, culuoarele pentru deplasarea animalelor se
menŃin libere
La deplasarea turmelor de animale se folosesc un număr suficient de persoane şi de
mijloace ajutătoare
Gunoiul produs de animale pe drumurile publice trebuie îndepărtat

Depozitarea şi prepararea hranei pentru animale
Depozitarea sigură a ambalajelor
Paletele deteriorate se repară sau se îndepărtează
Se dă atenŃie înălŃimii adecvate la locul de muncă
Verificarea periodică a silozurilor agăŃate
Limitarea înălŃimii de stivuire a baloŃilor
BaloŃii se stivuiesc mai mulŃi legaŃi împreună
La o densitate de praf mare nu se acoperă electromotorul
Se dă atenŃie la pericolul de incendiu prin autoaprinderea a fânului

Garduri electrice
Gardurile electrice folosite în scopul păscutului nu au voie să fie instalate în încăperile
expuse pericolului de incendiu
Cablurile de alimentare electrică ale gardurilor nu au voie să treacă prin încăperi expuse
pericolului de incendiu
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Cablurile de alimentare electrică şi gardurile cele electrice nu au voie să fie legate de stâlpii
liniilor electrice aeriene
Se păstreaza distanŃa de siguranŃă
În apropierea drumurilor de circulaŃie se prevăd în locuri cu vizibilitate bună table de
avertizare (însemnele de fulger cu nota: ‘AtenŃie, gard electric’).
Legăturile electrice şi cablurile de alimentare se menŃin libere de vegetaŃie
FuncŃionarea instalaŃilor de garduri electrice trebuie verificată optic în intervale periodice

Creşterea bovinelor
La intrarea în grajduri se vorbeşte animalelor
Folosirea mijloacelor de fixare pentru animalele Ńinute in grajd
Folosirea mijloacelor ajutătoare şi a culoarelor prevăzute la deplasarea animalelor
La muls se agaŃă coada (folosirea agăŃătorului de coadă)
La muls se folosesc eventual legăturile pentru picioare sau alte dispozitive de siguranŃă
La muncile în contact nemijlocit cu animalele nu se tolerează persoane străine in grajd
Animalele agresive se anunŃă personalului de conducere
Folosirea instalaŃilor de încărcare
Taurii se duc agăŃati de belciug şi cu ajutorul ştăngii
Căpastrul, hăŃurile nu se învârtesc în jurul mâinii
Se păstrează o poziŃie care înlezneşte îndepărtarea cu posibilitatea de fugă in caz de
nevoie
Folosirea locurilor prevăzute pentru îngrijirea copitelor
La îngrijirea copitelor cu maşini de şlefuit se foloseşte echipamentul de protecŃie

Creşterea porcilor
Se folosesc culoarele de deplasare şi scânduri pentru dirijare
Lămpile de căldură se protejează cu plase de protecŃie
Lămpile de căldură se agaŃă într-un mod sigur la o distanŃă minimă de 50 cm
Se folosesc plăci de acoperire din materiale neinflamabile

Creşterea cailor
Intrarea în boxe se face cu atenŃie – întotdeauna se vorbeşte animalelor
Căpastrul, hăŃurile nu se învârtesc în jurul mâinii
În boxe nu se executa nici un fel de muncă de îngrijire
Se folosesc căpestre şi hăŃuri adecvate, legăturile trebuie să se deschidă uşor (cârlige de
panică)
Echipamentul (căpastrul, cârligul de panică, ...) se controlează permanent şi părŃile defecte
se schimbă
Le deplasarea cu calul se merge pe partea stângă şi în dreptul capului calului
La curăŃenie, după posibilitate, calul se leagă în amândouă părŃile şi se dă atenŃie unui
spaŃiu liber suficient
Niciodată nu se poziŃionează în spatele calului
La însămânŃare/montă se folosesc paravane de protecŃie
La călărit se foloseşte echipamentul de protecŃie
Obiectele străine ajunse în manej trebuie îndepărtate
La îngrijire se foloseşte încălŃăminte de siguranŃă
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Creşterea păsărilor
Cuştile si grătarele defecte se repară sau se schimbă
Se folosesc mânuşi de protecŃie
Maşinile de clocit se lasă să se răcească
Se foloseşte echipament de protecŃie (de exemplu protecŃia căilor respiratorii)

Creşterea caprelor şi a oilor
Se prevăd culoare de deplasare
Se folosesc scânduri pentru dirijare
Folosirea locurilor prevăzute pentru îngrijirea copitelor
Animalele agresive se îndepărtează
La tuns, animalele se imobilizează

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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