Zahradnictví
Důvod školení o bezpečnosti práce
 První školení o bezpečnosti práce
 Přesunutí nebo změna pracovní oblasti
 Zavedení nebo změna pracovních prostředků
 Zavedení nových pracovních materiálů
 Zavedení nebo změna pracovních postupů
 Po nehodách nebo skoronehodách
 Pravidelné školení o bezpečnosti práce

Pracovní oblast/činnost

Zahradnictví

Bylo poukázáno zejména na následující body:

Obecné pokyny
Používat osobní ochrannou výstroj (např. ochranu zraku, sluchu, ochranné rukavice,
ochrannou obuv, krém proti slunečnímu záření)
Nosit pevnou obuv s protiskluzovou úpravou podrážky (např. ochrannou obuv)
Nosit přiléhavý oděv odpovídající povětrnostním podmínkám
Provádět ergonomicky pracovní postupy
Dbát na správné zvedání a nošení těžkých břemen (používat pomocné prostředky)
Postarat se o dostatečné větrání fóliových tunelů a skleníků

Používání zahradní techniky
Provoz, údržba a opravy podle provozních pokynů
Používat výlučně stroje/přístroje řádně opravené
Používat ochranné kryty a obaly
Vyčkat doběhnutí strojových částí
Opravy, čištění a údržbu provádět výlučně na zastavených a zajištěných strojích, zvednuté
části strojů podepřít
Přezkoušet nouzová vypínací zařízení

Zpracování půdy
Kontrola půdy kvůli pevným částem (např. beton, železo, kameny)
U ručně řízených strojů přezkoušet funkčnost zařízení k samočinnému zastavení stroje
U ručně řízených strojů dbát na bezpečné stanoviště

Výsadba a péče o sazenice
Používat kolenní ochranu

Hnojení a ochrana rostlin
V ideálním případě používat traktor s kabinou uzavřenou ze všech stran (filtr s aktivním
uhlím)
Dbát bezpečnostních pokynů/návodu k použití
Během práce nejíst, nepít, nekouřit (až po důkladné očistě)
Nádoby, váhy, lžíce apod. po použití uzamknout
Kontrolovat těsnění, hadičky a trysky
Dbát povětrnostních podmínek (vítr)
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Bylo poukázáno zejména na následující body:

Kotel na horkou páru
Provoz, údržba a opravy podle provozních pokynů
Dbát na tepelně odolné těsnění u spojek
Vyměnit defektní těsnění
Používat tepelně odolný ochranný oděv

Sklizeň, zpracování a prodej
Používat pracovní oděv odpovídající povětrnostním podmínkám
Používat krém proti slunečnímu záření
Ergonomické využití přestávek
Znečištění, např. zbytky rostlin okamžitě odstranit
U dvojitých žebříků aktivovat rozpěru a vystupovat nejvýše na třetí příčli od shora
Postavit žebřík do stabilní polohy, nevychylovat do strany

Ostatní

Jméno školící osoby:

Jméno školené osoby

Datum

Podpis

Další školení
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