Živočíšná výroba
Pracovná oblasť/činnosť
dôvod k poučeniu
 nástupné poučenie
 reorganizácia pracovných oblastí
 zavedenie alebo zmena pracovných prostriedkov
 zavedenie nových pracovných látok
Živočíšná výroba
 zavedenie alebo zmena pracovných postupov
 po úrazoch alebo po takých udalostiach, ktoré by za
určitých okolností mohli spôsobiť poškodenie zdravia alebo
škodu na majetku
 opakovane prevádzané poučenie
Obzvlášť bolo poukázané na následovné body

Všeobecne
používať potrebné OOPP (napr. pomôcky na ochranu zraku, dýchacích ciest, pokožky,
nôh, …)
u zariadení na odstraňovanie hnoja preskúšať núdzový vypínač
lieky, dezinfekčné prostriedky, chemikálie uchovávať v originálnom balení v označenej a
uzatvorenej skrinke/sklade
OOPP neusklaňovať spolu s dezinfekčnými prostriedkami a chemikáliami
dodržiavať hygienické opatrenia (pomoc pri pôrode, choré a mŕtve zvieratá, ustajňovacie
priestory, osobná hygiena)
dodržiavať predpisy (zákazy) pri spoločnom skladovaní
vytečené tekutiny ihneď odborne odstrániť a zlikvidovať
nezahradiť únikové východy, únikové cesty udržovať voľné
na hnanie dobytka privzať dostatočný počet pomocníkov, použiť pomôcky na poháňanie
zvierat
nečistoty na verejných komunikáciách spôsobené zvieratami odstrániť

skladovanie a príprava krmiva
balíky bepečne zložiť
poškodené zväzky opraviť alebo vyradiť
dbať na správnu pracovnú výšku
pravidelná kontrola sýpok
ohraničiť výšku stohovania balíkov
balíky stohovať natesno
pri prašnosti nezakrývať elektromotor
dávať pozor na nebezpečenstvo požiaru spôsobené samovznietením sena

elektrické ohradníky
systémy elektrických ohradníkov určené pre pastviny neinštalovať na miestach, ktoré sú
ohrozené požiarom
spojovacie vedenia ohradníka nesmú byť vyvádzané z miest, ktoré sú ohrozené požiarom,
ani byť do týchto vedené
spojovacie vedenie ohradníka, resp. elektrické ohradníky nesmú byť pripevnené na
stožiaroch nadzemného vedenia
dodržiavať bezpečné odstupy
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
na miestach kde hraničia elektrické ohradníky s verejnou komunikáciou je treba na
viditeľnom mieste umiestniť výstražné tabuľky (blesk s nápisom „Nebezpečenstvo úrazu
elektrinou“)
vedenie elektrického ohradníka a spojovacie vedenie nesmie byť v kontakte s rastlinným
porastom
funkčnosť systémov elektrickeho ohradníka musí byť pod pravidelnou vizuálnou kontrolou

chov dobytka
pri priblížení sa k zvieratám, tieto osloviť
pri voľnom ustajnení využiť možnosti pripútania zvierat
použiť pomôcky na poháňanie zvierat, naháňacie chodby
pri dojení zavesiť chvost na krátko (použiť držiak chvostu)
pri dojení použiť prostriedky proti kopaniu zvierat: podbrušný oblúk (Schlagbügel), resp.
bedrovú sponu (Hüftfessel)
zákaz zdržiavania sa cudzích osôb v ustajňovacích priestoroch pri práci v bezprostrednom
kontakte so zvieratami
zlé, agresívne zvieratá nahlásiť vedúcemu prevádzky
používať nakladacie zariadenie
na vodenie býka používať nosný krúžok a vodiacu tyč
ohlávka, popruhy sa nesmú namotávať okolo ruky
v prípade použitia stojana pre insemináciu zabezpečiť únikovú cestu
používať fixačnú klietku na ošetrovanie paznechtov
pri ošetrovaní paznechtov s uhlovou brúskou použiť OOPP

chov ošípaných
používať naháňacie chodby, poháňacie dosky
na ohrievaciu lampu nainštalovať ochrannú mriežku
ohrievaciu lampu bezpečne zavesiť, dodržať vzdialenosť od podlahy (min. 50 cm)
používať krycie platne z nehorľavých materiálov
používať naháňacie chodby, poháňacie dosky

chov koní
do boxov vstupovať opatrne – zvieratám sa vždy prihovoriť
ohlávka, popruhy sa nesmú namotávať okolo ruky
v boxoch nevykonávať žiadne ošetrovateľské práce
používať vhodné ohlávky a uzdečky, rýchlorozviazateľné viazanie (panikkarabíny)
neustále kontrolovať výstroj (ohlávky, panikkarabíny,…) a poškodené časti vymeniť
pri vedení koňa treba ísť po ľavej strane na úrovni hlavy koňa
pri čistení koňa podľa možností obojstranne vyviazať, dbať na dostatok voľného priestoru
nikdy se nezdržovať za koňom
pri pripúšťaní použiť skúšobnú stenu
počas jazdy na koni používať OOPP
odstrániť predmety a prekážky, ktoré vyčnievajú do jazdeckej dráhy
pri ošetrovaní používať ochrannú obuv

chov hydiny
opraviť alebo vymeniť chybné klietky alebo rošty
používať ochranné rukavice
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
nechať vychladnúť liahne
používať OOPP (napr. pomôcky na ochranu dýchacích ciest)

chov kôz a oviec
doporučujú sa naháňacie chodby
používať poháňacie dosky
použiť fixačnú klietku na ošetrovanie paznechtov
zlé, agresívne zvieratá vyradiť
zvieratá pri strihaní fixovať

Iné

Meno školiteľa/školiteľky

Poučená osoba

Dátum

Podpis

Ďalšie poučenie/školenie
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