Zelenjadarstvo
Priložnost usposabljanja
 Prvo usposabljanje
 Premestitev ali sprememba naloge
 Vpeljava ali sprememba delovnih sredstev
 Vpeljava novih delovnih snovi
 Vpeljava ali sprememba delovnih postopkov
 Po nesrečah ali po dogodkih, ki so skoraj pripeljali do nesreč
 Obnovitveno usposabljanje

Delovno področje/
Dejavnost

Zelenjadarstvo

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke

Splošno
Uporaba potrebne OZO (npr. zaščita oči, sluha, rok, nog, sredstvo proti soncu).
Stabilna obutev s podplatom, ki ne drsi (npr. varnostni čevlji).
Ustrezna oblačila, prilagojena vremenu.
Ergonomska izvedba delovnega poteka.
Pravilno dvigovanje in nošenje (uporaba pripomočkov).

Uporaba strojev in aparatov
Obratovanje, vzdrževanje in popravilo v skladu z navodili za delovanje.
Uporabljati le stroje / aparate, ki so pravilno popravljeni.
Uporaba preobleke, prevleke, zaščitnega pokrivala.
Treba je počakati, da se deli strojev ustavijo.
Popravitvena, čistilna in vzdrževalna dela naj se izvajajo le na mirujočih in zavarovanih
strojih, dvignjene dele strojev je potrebno podpreti.
Preveriti naprave za izklop v sili.

Obdelava tal
Preveriti je treba, če so v tleh trdi vgradni deli (beton, železo, kamenje).
Pri ročno vodenih strojih je treba preveriti tehnično uporabnost avtomatskega alarmnega
sistema.
Pri ročno vodenih strojih je treba paziti, da varno stojijo.

Sajenje rastlin
Vožnja oseb na strojih je dovoljena le pri sajenju.
Pri vstavljanju rastline je treba paziti na nevarnost vkleščenja.
Med postopkom sajenja je z nogami potrebno stati na za to predvidenih pripravah.
Pri obračanju na robu polja je treba stopiti s stroja.

Gnojenje in varstvo rastlin
Prednostna uporaba traktorja s kabino, ki je zaprta z vseh strani (filter iz aktivnega oglja).
Upoštevanje Seznama pravil o varnosti / navodila za uporabo.
Osebe naj med delom ne jejo, pijejo, kadijo (šele po temeljitem čiščenju).
Posode, tehtnice, zajemalke in podobno je po uporabi treba zapreti.
Kontrola tesnil, cevi in šob.
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Upoštevanje vremenskih pogojev (veter).

Kotel za vročo paro
Obratovanje, vzdrževanje in popravilo v skladu z navodili za uporabo.
Pri sklapljanjih je treba biti pozoren na tesnila, ki so odporna proti vročini.
Zamenjava poškodovanih tesnil.
Uporaba oblek, ki ščitijo pred vročino.

Obiranje in sortiranje
Uporaba oblačil prilagojenih vremenskim razmeram.
Uporaba zaščite za sonce (npr. krema).
Ergonomska razporeditev odmorov.
V primeru uporabe strojev kontrola tal za morebitne trdne vgradne dele (beton, železo,
kamenje).
Uporabljati le orodje za obiranje, ki je pravilno popravljeno (npr. noži).
Nože in ostalo orodje je potrebno po uporabi varno shraniti.
Zabojev se ne sme kopičiti previsoko, treba jih je zavarovati pred tem, da bi padli.

Ostalo

Ime vodje tečaja

Tečajnik / Tečajnica

Datum

Podpis

Naslednje usposabljanje
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