Zöldségtermesztés
Miért vesz részt az oktatáson?
 Ez az elsı részvétele oktatáson
 Áthelyezték vagy megváltozott a munkaköre
 Új munkaeszközöket vezettek be vagy azok megváltoztak
 Új munkaanyagokat használnak
 Új munkavégzési eljárást vezettek be vagy az eddigiek
megváltoztak
 Baleset történt vagy kézvetlen balesetveszóely állt fenn
 Megismétli az oktatást

Munkakör/Tevékenység

Zöldségtermesztés

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Általános rész
Az elıírt védıöltözetet-t használja (pl. a szem, a fül, a kéz, a láb védelmére és
napvédıként is)
Stabil lábbeli csúszásgátló talppal (pl. biztonsági cípı)
Testhezálló, az idıjárásnak megfelelı ruházat
A munkafolyamatok ergonomikusan szervezzék óes hajtsák végre
Helyes módon történı emelés és teherhordás (segédeszközök használata mellett)

Gépek és berendezések használata
A használati elıírásoknak megfelelı üzemeltetés, karbantartás és javítás
Csak elıírásszerően üzembe helyezett gépeket/berendezéseket használjon
Használjon burkolati, tetı és elzáró-elemeket
Várja meg, amíg a gép minden alkatrésze leáll
Javítási, tisztítási és karbantartási munkálatokat csak álló és megfelelıen rögzített gépeken
végezzen, a megemelt gépeket támassza ki.
A vészkapcsolót ellenırizze

Talajmunkák
Beépített berendezések rögzítése a talajon (beton, vas, kı)
Kézzel irányított gépeknél a biztonsági kapcsolót ellenırizze
Kézzel irányított géppel történı munkánál ügyeljen arra, hogy stabilan álljon

Növény ültetése
Csak növényültetık utazhatnak munkagépen
A növények behelyezésekor ügyeljen a beszorulás veszélyére
Az ültetés során az e célra létrehozott felületre álljon
A földterület szélén való forduláskor szálljon le a géprıl

Trágyázás és növényvédelem
Lehetıség szerint minden oldalról zárt fülkéjő traktorral dolgozzon (aktív szénszőrıs)
Kövesse a biztonsági adatlapon és a használati utasításban foglaltakat
Munka alatt ne egyen, igyon és dohányozzon (csak alapos tisztálkodás után)
A tartályokat, a mérlegeket, puttonyokat stb. használat után zárja el
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Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
A tömítéseket, a slagokat és szórófejeket ellenırizze
Vegye tekintetbe az idıjárási körülményeket (szél)

Gızkazán
Üzemeltetés, karbantartás és javítás a használati útmutató szerint történjen
A kupplungoknál ügyeljen a hıálló tömítésekre
A rossz tömítéseket cserélje ki
Használjon hıálló védıruhát

Betakarítás és válogatás
Az idıjárásnak megfelelı munkaruhát használjon
Gondoskodjon a nap elleni védelemrıl (pl. krémmel)
Fontos a szünetek ergonomikus ütemezése
Gépek használatakor ügyeljen azok stabil helyzetére (beton, cas kı)
Csak elıírásszerően üzembe helyezett betakarító szerszámokat használjon (pl. kést)
Késeket és más szerszámokat használat után zárja el
A ládákat ne rakja túl magas oszlopban egymásra és gondoskodjon arról, hogy ne dıljenek
le

Egyéb

Az elıadó neve

Az oktatásban részt vevı neve

Dátum

Aláírás

Következı oktatás

68

