Cultivarea fructelor
Cazurile care necesită instructajul

Domeniul de
muncă/Activitate

 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

Cultivarea
fructelor

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

GeneralităŃi
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (de exemplu: încălŃăminte de siguranŃă,
îmbrăcăminte de protectie la temperatură, îngheŃ şi umiditate, protecŃia ochilor, căilor
respiratorii, mâinilor)
Folosirea îmbrăcăminŃii de muncă adecvată condiŃilor atmosferice si stransa pe corp
Folosirea protecŃiei la soare (de exemplu creme)
Să se dea atenŃie ergonomiei ridicării şi transportului greutăŃilor şi a ergonomiei mişcărilor
(mijloace şi persoane ajutătoare)
ExecuŃia ergonomică a proceselor de muncă
Asigurarea scărilor împotriva căderii, alunecării, intrării in pământ

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
Folosirea mijloacelor de izolaŃie şi acoperire pentru protecŃia muncii
Să se aştepte pană toate elementele in mişcare ale maşinii s-au oprit
Muncile de reparaŃie, de revizie si de curăŃenie se execută numai la maşinile oprite si
asigurate, proptirea elementelor care sunt ridicate.
Verificarea butoanelor de avarie

Folosirea motostivuitoarelor
Dovada cunoştinŃelor de specialitate (carnet conducere motostivuitor)
Conducere preventivă
Transportul altor persoane este interzis
Se folosesc numai drumurile stabile şi destul de late
Motostivuitorul se conduce încet şi cu greutatea jos
La răsturnare nu se sare de pe motostivuitor
Lăzile nu se stivuiesc în stive prea înalte
PunŃile de încărcare trebuie sa fie destul de late, resistente la greutate şi asigurate
împotriva deplasărilor şi alunecărilor
GreutăŃile transportate trebuie să fie asigurate împotriva căderilor şi alunecărilor
În cazul vizibilităŃii restrânse in faŃă, se conduce în mansalier/retour
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Au fost menŃionate în special următoarele puncte

ConstrucŃia şi menŃinerea în funcŃiune unei instalaŃii
Transportul muncitorilor cu maşina de plantat este permis numai în scopul muncilor de
plantare
La plantare se dă atenŃie pericolului de accidentare prin prindere în angrenajele maşini
In timpul plantării picioarele trebuie să stea pe dispozitivele prevăzute
La întoarceri la capătul campului se coboară de pe maşini
Transportul muncitorilor cu maşina de plantat este permis numai în scopul muncilor de
plantare
Păstrarea unei distanŃe de siguranŃă faŃă de elementele maşinii aflate în mişcare
Să nu se atingă părŃile încinse (de exemplu la maşinile de găurit folosite manual cu motor)
La desrădăcinări: Controlul vizual a zalelor lanŃului, respectiv a cablului
Utilizarea jeturilor de apă de înaltă presiune
Controlul tuturor furtunilor şi garniturilor
Jetul nu se îndreaptă către persoane
ConstrucŃia cadrelor de sârmă
Capetele sârmelor se îndoaie
Sârmele nu se supraîntind
Sigura anchorare a sistemului de scripeŃi

Prelucrarea pământului
La maşinile folosite manual se verifică functionarea mecanismul de auto-oprire
La maşinile folosite manual se dă atenŃie unei poziŃii sigure in folosire
Controlul pământului de elemente solide (beton, fier, pietre)
Se dă atenŃie unei poziŃii sigure

Terenuri în pantă (utilizarea de cabestanuri/troluri)
Controlul legăturilor de început şi de sfârşit a cablului trolului
Controlul dispozitivelor de blocaj şi de siguranŃă
Vehiculele (tractor) nu se posiŃionează perpendicular sau oblic pe pantă
Este interzisă staŃionarea persoanelor între vehicul si troliu

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
În timpul muncii este interzis mâncatul, băutul, fumatul (numai după spălare)
Controlul garniturilor, furtunelor şi jigloarelor
Să se aibă în atenŃie condiŃile atmosferice
Să nu se atingă parŃile încinse

Recoltarea şi tăiatul pomilor fructiferi
Asigurarea scărilor împotriva căderii, alunecării, intrării in pământ; nu se urcă mai sus de al
treilea laŃ (scândură) de la vârf
Se menŃine o distanŃă de siguranŃă faŃă de maşina de cules
Se verifică mecanismului de siguranŃă împotriva căderii la trenul de cules
La munca cu mâinile in sus cu dispozitive de tăiat cu aer comprimat, se folosesc căşti de
protecŃie
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Au fost menŃionate în special următoarele puncte
Stivele de lăzi să nu fie înalte şi asigurate împotriva căderii

Ridicarea, încărcarea, răsturnarea lăzilor, sortarea fructelor
Păstrarea distanŃei de siguranŃă

Depozitarea fructelor
Marcarea depozitelor CA (depozite cu atmosferă controlată) sau ULO (Ultra low oxygen –
depozite cu atmosferă scăzută)
Asigurarea uşilor împotriva deschiderilor neautorizate
Înainte de prima intrare se aeriseşte cel puŃin trei ore până la atingerea unei concentraŃii de
oxigen suficientă (manometru)
Se verifică, dacă uşile se pot deschide din interior
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (de exemplu: încălŃăminte de siguranŃă şi
îmbrăcăminte resistentă la frig)

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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