Ziraat
Kurs nedeni
 Đlk kurs
 Tayin veya görev alanının değiştirilmesi
 Đş araçlarının uygulamaya konması veya değiştirilmesi
 Yeni iş malzemelerinin kullanılması
 Çalışma tarzlarının uygulamaya konması veya değişiklik
yapılması
 Kaza veya kılpayı kazalarda
 Belirli aralıklarla tekrarlanan kurs

Görev alanı/Đş

Ziraat

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Genel
Gereken KKD kullanın (örn. emniyet ayakkabısı, rutubete, sıcağa, soğuğa dayanıklı kıyafet,
göz ve ağız maskesi, koruyucu eldiven)
Kaymayan sağlam ayakkabı (örn. emniyet ayakkabısı giyin)
Kamuya açık yolları kirlenme halinde temizleyin
Ağır yüklerle çalışırken (örn. tohumluk ve gübre çuvalları, …) icabı halinde ikinci bir kişiden
yardım isteyin
Üzerinize oturan, hava koşullarına uygun kıyafet giyin
Güneşten koruyucu maddeler kullanın (örn. güneş kremi)

Makine ve cihaz kullanımı
Đşletme talimatı uyarınca çalıştırma, bakım ve tamir
Sadece usulüne uygun biçimde elden geçirilmiş makineleri/cihazları kullanın
Tamir, temizlik ve bakım işlemlerini ancak makine tamamen durduktan ve emniyete
alındıktan sonra yapın, yukarıda kalan makine parçalarına destek koyun
Kaplama, kapak ve koruyucu kapak kullanın
Makineleri/Cihazları sağlam yerleştirin, devrilmeye karşı emniyete alın
Makineleri yetkisiz kişilerce çalıştırılmasına karşı emniyete alın
Makine parçalarının tamamen durmasını bekleyin
Yağ sızması halinde, hasarlı yere elinizle bastırmayın
Acil kapama tertibatlarını kontrol edin
Aşırı toz oluşumunda kabin hava filtrelerini düzenli aralıklarla temizleyin
Kullanım tahdidine (meyil) riayet edin
Zeminde sağlamlık kontrolü (beton, demir, taş)
Makinelere/Ekim cihazlarına kimse bindirilemez
Tehlikeli bölgelerden uzak durun (örn. traktör ve cihaz arası veya cihaz ve römork arası)
Makinenin hareketli parçaları ile aranızda emniyet mesafesi bırakın
Kamuya açık yollarda yeterli ışığa, nakil genişliğine v.b. ilişkin yasal hükümlere dikkat edin
Mevcut basamakları kullanın, temizleyin
Römork yükleme platformunu tohumluk ve gübre artıklarından, topraktan v.b. arındırın
Yükü sabitleyin
Ayak ve el freninin işleyip işlemediğini kontrol edin
Conta ve hortumları kontrol edin
Takoz bulundurun/kullanın
Römork yanlarını açıp-kaparken ve yükleme platformunu indirirken meydana gelebilecek
tehkileri gözönünde bulundurun
Đcabı halinde yol göstermesi için ikinci bir kişiden yardım isteyin
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Ziraat, ilaçlama
Đlaçlamada emniyet esasları cetveline/kullanma talimatına riayet edin
Temizleme ilaçlarıyla çalışma esnasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin (ancak
esaslıca temizlendikten sonra), hava koşullarını dikkate alın

Gübreleme ve zirai ilaçlama
Tercihen dört tarafı kapalı kabine sahip traktör kullanın (Aktif kömür filtresi)
Emniyet esasları cetveline/Kullanma talimatına riayet edin
Tarım ilaçlarıyla çalışma esnasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin (ancak
esaslıca temizlendikten sonra)
Hava koşullarını dikkate alın (rüzgar)
Gübre çuvalları vb. ile çalışırken icabı halinde ikinci bir kişiden yardım isteyin

Hasat, nakliye
Güneşten koruyucu maddeler kullanın (örn. güneş kremi)

Depolama
Silo iç duvarlarına yapışmış olan hububatı sadece silo vinç tertibatı ile veya demirle çıkarın
Patlamayacak fener kullanın (Silo)
Siloların boyanmasında: Aşağιdan yukarιya doğru boyayın, hava koşullarını dikkate alın
Upoštevanje Seznama pravil o varnosti / navodila za uporabo

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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