Munca la câmp
Cazurile care necesită instructajul
 Primul instructaj la locul de muncă
 Schimbarea sau modificarea temei de lucru
 Introducerea sau schimbarea mijloacelor de producŃie
 Introducerea de materiale de producŃie noi
 Introducerea sau schimbarea proceselor de producŃie
(tehnologice)
 În urma accidentelor sau situaŃilor care ar fii putut conduce la
accidente
 Instructaj periodic

Domeniul de
muncă/Activitate

Munca la câmp

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

GeneralităŃi
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (de exemplu: protecŃie ochi, căi
respiratorii, auz, mâini, picioare, acoperirea capului, îmbrăcăminte de protecŃie)
Îmbrăcăminte adecvată strânsă pe corp
Drumurile publice se curăŃă in urma murdăriri
La muncile de manipulare a greutăŃilor mari (de exemplu: saci de sămânŃă, de
îngrăşăminte, etc.) se cere eventual ajutorul din partea unei a doua persoane
Folosirea îmbrăcăminŃii de muncă adecvată condiŃilor atmosferice si stransa pe corp
Folosirea mijloacelor de protecŃie împotriva soarelui (creme)

Folosirea maşinilor si utilajelor
Folosirea, revizia şi reparatura conform instrucŃiunilor de folosire
Se utilizeaza numai maşini şi utilaje care au fost luate in folosinŃă conform normelor
Muncile de reparaŃie, de revizie si de curăŃenie se execută numai la maşinile oprite si
asigurate, proptirea elementelor care sunt ridicate.
Folosirea mijloacelor de izolaŃie şi acoperire pentru protecŃia muncii
Parcarea sigură a maşinilor şi a utilajelor; asigurarea împotriva răsturnării
Asigurarea maşinilor împotriva folosirii de către persoane neautorizate
Să se aştepte pană toate elementele in mişcare ale maşinii s-au oprit
În cazul în care apar jeturi fine de ulei, locurile avariate nu se apasă cu mâna
Verificarea butoanelor de avarie
La o mare densitate de praf se curăŃă regulat filtrul de aer a cabinei
Se Ńine cont de limitele de folosire a maşinilor şi a utilajelor (înclinarea terenului)
Controlul pământului de elemente solide (beton, fier, pietre)
Transportul de persoane cu maşini dedicate muncii la câmp este interzis
Evitarea perimetrelor expuse pericolelor (de exemplu între tractor şi utilaj, respectiv utilaj şi
remorcă)
La plantare se dă atenŃie pericolului de accidentare prin prindere în angrenajele maşini
Respectarea normelor legale în ce priveşte iluminarea, lăŃimea, etc. a vehiculelor pe
drumurile de circulaŃie publică
Folosirea treptelor de urcare existente şi curăŃirea lor
SuprafaŃa de transport a remorcilor se curăŃă de resturile de sămânŃă, îngrăşăminte,
pământ, etc.
Asigurarea bunurilor transportate
Controlul funcŃionării frânelor de lucru şi acelor de imobilizare
Controlul garniturilor şi a furtunelor
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Au fost menŃionate în special următoarele puncte
Folosirea de icuri/pene pentru blocarea roŃilor
Se are în vedere pericolul la deschiderea sau închiderea obloanelor remorcilor, ca şi la
coborârea bordului de încărcat
În caz de nevoie, se foloseşte o a doua persoană pentru dirijare

Semănatul, tratarea sămânŃei cu pesticide
La tratarea sămânŃei cu pesticide se au în vedere instrucŃiunile de folosire şi tabela de
siguranŃă
În timpul muncii de tratare nu se mănâncă, bea, fumează (numai după spălare)

Fertilizarea şi protecŃia plantelor
De preferat utilizarea tractoarelor cu cabină închisa (filtru activ de cărbune).
Să se aibă în atenŃie instrucŃiunile de siguranŃă şi de folosire
Se au în vedere condiŃile atmosferice
La manipularea sacilor cu îngrăşăminte se cere eventual ajutorul din partea unei a doua
persoane
bei Manipulationsarbeiten mit Düngersäcken ev. zweite Person heranziehen

Recoltarea, transport
Folosirea mijloacelor de protecŃie împotriva soarelui (creme)

Depozitarea
Cerealele lipite de pereŃii interiori a silozurilor se îndepărtează numai cu ajutorul unei ştăngi
sau a sistemului de scripeŃi de la intrarea silozului
Se folosesc numai lămpi protejate la explosie (în siloz)
La vopsirea silozurilor înalte se lucrează numai de jos către sus şi Ńinând cont de condiŃile
atmosferice
Să se aibă în atenŃie instrucŃiunile de siguranŃă şi de folosire

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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