Sebzecilik
Görev alanı/Đş

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

Sebzecilik

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Genel
Gereken KKD kullanın (örn. göz maskesi, kulaklık, eldiven, korumalı ayakkabı, güneş kremi)
Kaymayan sağlam ayakkabı (örn. emniyet ayakkabısı giyin)
Üzerinize oturan, hava koşullarına uygun kıyafet giyin
Đş akışlarını ergonomik hale getirin
Doğru biçimde kaldırma ve taşıma (yardımcı araç ve gereç kullanın)

Makine ve cihaz kullanımı
Đşletme talimatı uyarınca çalıştırma, bakım ve tamir
Sadece usulüne uygun biçimde elden geçirilmiş makineleri/cihazları kullanın
Kaplama, kapak ve koruyucu kapak kullanın
Makine parçalarının tamamen durmasını bekleyin
Tamir, temizlik ve bakım işlemlerini ancak makine tamamen durduktan ve emniyete
alındıktan sonra yapın, yukarıda kalan makine parçalarına destek koyun
Acil kapama tertibatlarını kontrol edin

Zeminde işlem
Zeminde sağlamlık kontrolü (beton, demir, taş)
Elle çalışan makinelerde emniyet şalterinin (dead man's switch) çalışıp çalışmadığını kontrol
edin
Elle çalışan makinelerde sağlam konuma dikkat edin

Bitki dikme
Makine üzerinde seyire sadece bitki dikme işlerinde izin verilmektedir
Bitki dikerken sıkışma tehlikesine dikkat edin
Bitki dikme işlemi esnasında ayaklarınızı ayak koyma yerlerine koyun
Tarla kenarında dönüş manevrası yaparken makineden inin

Gübreleme ve zirai ilaçlama
Tercihen dört tarafı kapalı kabine sahip traktör kullanın (Aktif kömür filtresi)
Emniyet esasları cetveline/Kullanma talimatına riayet edin
Đş esnasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin (ancak esaslıca temizlendikten
sonra)
Kullandıktan sonra kap, tartı, kaşık v.b. kaldırın
Conta, hortum ve düzeleri kontrol edin
Hava koşullarını dikkate alın (rüzgar)
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Buhar kazanı
Đşletme talimatı uyarınca çalıştırma, bakım ve tamir
Bağlantı yerlerinde ısıya dayanıklı contaların olmasına dikkat edin
Bozuk contaları değiştirin
Isıdan koruyucu kıyafet kullanın

Hasat ve ayırma
Hava koşullarına uygun iş elbisesi giyin
Güneşten koruyucu malzeme (örn. güneş kremi) kullanın
Ergonomik mola
Makinelerin kullanımında zeminde sağlamlık kontrolü (beton, demir, taş)
Sadece usulüne uygun elden geçirilmiş hasat aletleri kullanın (örn. bıçak)
Kullandıktan sonra bıçak ve diğer aletleri emniyetli biçimde muhafaza edin
Çok fazla sayıda sandığı üstüste koymayın ve devrilmeye karşı emniyete alın

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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