Záhradníctvo
Pracovná oblasť/činnosť
dôvod k poučeniu
 nástupné poučenie
 reorganizácia pracovných oblastí
 zavedenie alebo zmena pracovných prostriedkov
 zavedenie nových pracovných látok
Záhradníctvo
 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
použiť potrebné OOPP (napr. pomôcky na ochranu zraku, sluchu, rúk, nôh a ochranu proti
slnečnému žiareniu)
nosiť pevnú obuv s protišmykovou podrážkou (napr. bezpečnostnú obuv)
odev prispôsobiť počasiu, nenosiť voľný odev
prevedenie pracovných postupov má odpovedať ergonomickým požiadkam
dbať na správne dvíhanie a nosenie (použiť pomôcky)
dbať na dostatočné vetranie fóliovníkov, resp. skleníkov

používanie strojov a nástrojov
chod, servis a opravy podľa návodu na použitie
používanie len predpisovo opravených strojov a nástrojov
používanie ochrannej kapotáže, ochranných obalov a krytov
vyčkať do úplného zastavenia jednotlivých častí stroja
prevádzanie opráv, čistenia a servisu strojov výlučne na odstavených a zaistených
strojoch, podoprieť nadvihnuté časti strojov
kontrola núdzového vypínača

obrábanie pôdy
kontrola pôdy na výskyt pevných zabudovaných častí (betón, železo, kamene)
u ručne ovládaných strojov prekontrolovať zariadenie k samočinnému zastaveniu stroja
(ovládacie zariadenie typu „mŕtvy muž“)
pri práci s ručne ovládanými strojmi dbať na bezpečný postoj

sadenie a ošetrovanie rastlín
používať ochranu kolien

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 nejesť, nepiť, nefajčiť (dovolené až po dôkladnej očiste)
nádoby, váhy, lopaty a podobné náradie po použití skladovať pod zámkom
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
počas rozprašovania, resp. po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín miestnosť uzavrieť,
opatriť výstražnou tabuľou
kontrolovať tesnenia, hadice a trysky
dbať na poveternostné podmienky (vietor)

parný kotol
prevádzka, údržba a oprava podľa návodu na použitie
dbať na žiaruvzdorné tesnenia na spojoch
vymeniť defektné tesnenia
použiť žiaruvzdorný odev

zber úrody, spracovanie a predaj
použiť pracovný odev primeraný poveternostným podmienkam
použiť ochranu proti slnečnému žiareniu (napr. krémy)
organizácia prestávok v zmysle dodržiavania ergonomických zásad
nečistotu, napr. rastlinné časti ihneď odstrániť
u dvojdielnych rebríkov aktivovať zaistenie proti úplnému rozovretiu a vystupovať len po
jeho tretiu najvrchnejšiu priečku
rebrík postaviť stabilne, nenakláňať do strany

Iné

Meno školiteľa/školiteľky

Poučená osoba

Dátum

Podpis

Ďalšie poučenie/školenie

70

