Poľnohospodárstvo
Pracovná oblasť/činnosť
dôvod k poučeniu
 nástupné poučenie
 reorganizácia pracovných oblastí
 zavedenie alebo zmena pracovných prostriedkov
 zavedenie nových pracovných látok
Poľnohospodárstvo
 zavedenie alebo zmena pracovných postupov
 po úrazoch alebo po takých udalostiach, ktoré by za
určitých okolností mohli spôsobiť poškodenie zdravia alebo
škodu na majetku
 opakovane prevádzané poučenie
Obzvlášť bolo poukázané na následovné body

Všeobecne
používať potrebné OOPP (napr. pomôcky na ochranu zraku, dýchacích ciest, sluchu, rúk,
nôh, pokrývku hlavy, ochranný odev)
nenosiť voľný odev
verejnú komunikáciu po znečistení očistiť
k manipulačným prácam s ťažkými bremenami (napr. vrecia s osivom, hnojivom,…) privzať
ev. ďalšiu osobu
odev prispôsobiť počasiu, nenosiť voľný odev
používať ochranné prostriedky proti slnečnému žiareniu (napr. krémy)

používanie strojov a nástrojov
chod, servis a opravy podľa návodu na použitie
používanie len predpisovo opravených strojov a nástrojov
prevádzanie opráv, čistenia a servisu strojov výlučne na odstavených a zaistených
strojoch, podoprieť nadvihnuté časti strojov
používanie ochrannej kapotáže, ochranných obalov a krytov
stroje/zariadenia bezpečne odstaviť, zabezpečiť proti prevrhnutiu
zabezpečiť stroje proti uvedeniu do prevádzky nepovolanou osobou
vyčkať do úplného zastavenia jednotlivých častí stroja
poškodené miesto, z ktorého vyteká slabý prúd oleja, nestláčať rukou
kontrola núdzového vypínača
kabínový vzduchový filter pri veľkej prašnosti pravidelne čistiť
mať na zreteli obmedzenie použitia (sklon svahu)
kontrola pôdy na výskyt pevných zabudovaných častí (betón, železo, kamene)
spolujazdec na strojoch/prídavných zariadeniach je zakázaný
vyvarovať sa nebezpečných priestorov (napr. medzi traktorom a zariadením, resp.
zariadením a prívesmi)
prítomnosť iných osôb (spolujazdca) na stroji je dovolená len počas sadenia
dbať na zákonné ustanovenia týkajúce sa osvetlenia, šírky transportu atď. na verejných
komunikáciách
používať, čistiť schodíky, ktoré sú k dispozícii
ložnú plochu prívesov čistiť od zvyškov osiva, hnojiva, zeminy atď.
zaistenie nákladu
kontrola funkčnosti prevádzkovej a parkovacej brzdy
kontrolovať tesnenia a hadice
voziť so sebou a používať zakladacie kliny
možnosť nebezpečenstva pri otvorení a zatvorení bočníc ako i pri klesaní ložných plošín
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
v prípade potreby zaistiť cúvanie pomocou ďalšej osoby

obrábanie pôdy, morenie
pri morení dodržiavať pokyny karty bezpečnostných údajov/ návod na použitie
počas práce s moridlami nejesť, nepiť, nefajčiť (až po dôkladnej očiste), prihliadať na
poveternostné podmienky

hnojenie a ochrana rastlín
na tieto práce uprednostňovať traktor s uzavretou kabínou (uzavretie zo všetkých strán a
použitie ochranného filtra s aktívnym uhlím)
riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov / návodu na použitie
počas práce s prípravkami na ochranu rastlín nejesť, nepiť, nefajčiť (až po dôkladnej
očiste)
dbať na poveternostné podmienky (vietor)
k manipulčným prácam s vrecami hnojív privzať ev. ďalšiu osobu

zber, transport
použiť ochranu proti slnečnému žiareniu (napr. krémy)

skladovanie
obilné klíčky zachytené na vnútorných stenách sila uvoľňovať len použitím spúšťacieho
navijaku v sile event. tyčou
používať nevýbušnú ručnú lampu (silo)
pri nanášaní náteru vo vysokých silách: pracovať smerom zdola nahor; prihliadať na
poveternostné podmienky
riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov / návodu na použitie

Iné

Meno školiteľa/školiteľky

Poučená osoba

Dátum

Podpis

Ďalšie poučenie/školenie
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