Állattartás
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

Állattartás

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Általános rész
Alkalmazza a védıruházatra vonatkozó-elıírásokat (pl. szem-, bır- és lábvédıt,
védekezzen káros anyag belélegzése ellen stb)
Az ürülékmentesítı berendezés vészkapcsolóját ellenırizze
Gyógyszert, fertıtlenítı szert, vegyszert eredeti csomagolásban és megjelölt, zárt
szekrényben/tározóban tároljon
A védıfelszerelést soha ne tárolja egy helyen a fertıtlenítı szerekkel és a vegyszerekkel
Tartsa be a higiéniai elıírásokat (ellés, beteg állatok, elhullott állatok, istálló, az
állatgondozó higiénikus megjelenése)
Ügyeljen a különbözı anyagok együtt tárolására vonatkozó tilalmakra
A kiömlött folyadékot azonnal és szakszerően távolítsa el és szállítsa el
Ne zárja le a menekülési útvonalakat, hagyja szabadon az állatok vonulási útját
Állatok hajtásakor kellı létszámú segéd álljon rendelkezésre, vegye igénybe segédhajtó
segítségét
Az állatok által szennyezett közutat tisztítsa meg

Takarmány tárolása, készítése
A csomagolt anyagot stabilan helyezze el
A sérült raklapot hozza rendbe vagy selejtezze le
Ügyeljen arra, hogy a munkát megfelelı magasságban végezze
Rendszeresen ellenırizze a felfüggesztett silókat
A bálákat ne rakja túl magasan egymásra
Csak összekötött bálákat rakjon egymásra
Nagy porszennyezıdés esetén ne fedje le a villanymotort
Ügyeljen a széna öngyulladásának veszélyére

Villanypásztor
A legelıre kihelyezendı villanypásztor összeszerelése ne tőzveszélyes helyen történjen
A kerítéshez vezetı elektromos kábel nem jöhet tőzveszélyes helyrıl és nem vezethet oda
Az elektromos kábelt és a kerítést tilos elektromos szabadvezeték oszlopára rögzíteni
Tartsa be a biztonsági távolságot
Ahol a villanypásztor közlekedési út mentén áll, ott jól látható helyen figyelmeztetı táblákat
(Vigyázat! Elektromos áram a kerítésben!) kell kihelyezni
A kerítéshez vezetı elektromos kábelt és magát a villanypásztort tisztítsa meg a gyomoktól
A villanypásztor mőködıképességét rendszeresen ellenırizni kell és szemlének kell
alávetni
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Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Szarvasmarha-tartás
Szólítsuk meg az állatot, amikor közel lépünk hozzá
Járásra alkalmas istállóban való tartáskor gondoskodjon az állat fizikai
kontrollálhatóságáról
Hajtáshoz kérjen segítséget és használja az erre kialakított folyosókat
Fejéskor az állat farkát röviden engedje le (használjon faroktartót)
Fejéskor szükség esetén használjon kengyelt vagy csípıbilincset
Ha közvetlenül az állat közelében dolgozunk, idegen nem tartózkodhat az istállóban
Rosszindulatú és agresszív állatról tájékoztassuk az üzemvezetıt
Használjon rakodógépet
Bikát az orrkarikáján és vezetırúdon vezessünk
Kötıféket és kötelet ne csavarja a kezére
Gondoskodjon felugrási helyrıl és menekülési útvonalról
Használjon körömtisztító állványt
A köröm tisztításakor a sarokköszörő használatakor elıírt védıfelszerelést használja

Sertéstartás
Használjon terelı folyosókat és terelıdeszkákat
Az infralámpa elé helyezzen védırácsot
Az infralámpát biztosan rögzítse, legalább 50 cm-re a talaj felett
A fedılemezt tőzálló anyagból készítse

Lótartás
A boxba óvatosan lépjen be és szólítsa meg az állatot
Béklyót és kötelet ne csavarjon a kezére
A ló ápólását ne a boxban végezze
Használjon megfelelé béklyót és kantárt, a kikötés legyen gyorsan kioldható (karabiner)
Folyamtosan ellenırizze a felszerelést (béklyó, karabiner stb.) és a hibás részeket cserélje
ki
a ló vezetésekor a ló bal oldalán, a feje mellett haladjon
Tisztításkor a lovat lehetıség szerint mindkét oldalon kösse ki, de ügyeljen arra,
hogy
maradjon elegendı hely
Soha ne tartózkodjon a ló mögött
Fedeztetéskor használjon fedeztetı falat
Lovagláskor használjon védıfelszerelést
Távolítsa el a lovaglópályára belógó tárgyakat
A ló tisztításakor használjon biztonsági cipöt
A boxba óvatosan lépjen be és szólítsa meg az állatot

Szárnyasbaromfi tartása
A sérült ólat vagy rácsrészeket cserélje ki
Használjon védıkesztyőt
Használat után a keltetıt hőtse le
Használjon védıruházatot (pl: gázálarc)
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Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Kecske és juh tartása
Alakítson ki terelési útvonalat
Használjon terelıléceket
Használja a körömtisztító helyet
Távolítsa el a rosszindulatú és agresszív állatot
Nyíráskor kösse ki az állatot

Egyéb

Az elıadó neve

Az oktatásban részt vevı neve

Dátum

Aláírás

Következı oktatás
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