Živočišná výroba
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

Živočišná výroba

Bylo poukázáno zejména na následující body:

Obecné pokyny
Používat nezbytnou osobní ochrannou výstroj (např. ochranu zraku, dýchacího ústrojí,
kůže, ochranné rukavice, ochrannou obuv …)
U stroje a zařízení k odklizu chlévské mrvy a výkalů zkontrolovat nouzový vypínač
Léky, dezinfekční prostředky, chemikálie přechovávat v originálním balení v označené,
uzamčené skříni/uzamčeném skladišti
Osobní ochrannou výstroj neskladovat dohromady s dezinfekčními prostředky a
chemikáliemi
Zachovávat hygienická opatření (porod, nemocná a mrtvá zvířata, stáj, osobní hygiena)
Dbát zákazů společného skladování
Vylité tekutiny okamžitě odborně odklidit a zlikvidovat
Nezatarasit únikové cesty, a uličky pro dobytek
Při přesunu dobytka pracovat v dostatečném počtu osob, používat poháněče
Odstranit znečištění na veřejných cestách způsobené dobytkem

Skladování a příprava krmiva
Odstranit obal bezpečným způsobem
Poškozené palety opravit nebo vyřadit
Dbát na správnou pracovní výšku
Pravidelná kontrola závěsných zásobníků
Ohraničit výšku stohovaných balíků
Spojit stohované balíky do agregátů
V prašném prostředí nezakrývat elektromotor
Dbát na nebezpečí vzniku požáru samovznícením sena

Elektrické ohradníky
Zařízení pro elektrické ohradníky na pastvu nesmí být instalována v prostorách ohrožených
požárem
Ohradníkové vedení nesmí být přiváděno a odváděno z prostor ohrožených požárem
Přívody ohradníkového vedení a elektrické ohradníky nesmí být upevněny na sloupech
nadzemního elektrického vedení
Je nutné zachovat bezpečnostní odstupy
Nacházejí-li se ohradníky v blízkosti veřejných cest, musí být na dobře viditelných místech
trvale instalovány varovné tabule (značka pro elektrické vedení - blesk - s nápisem „Pozor
elektrické vedení“
Přívod ohradníkového vedení a elektrické ohradníky nesmí být zarostlé, rostliny musí být
odstraněny
Funkčnost zařízení pro elektrické ohradníky musí být pravidelně vizuálně kontrolována
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Bylo poukázáno zejména na následující body:

Chov skotu
Před přiblížením zvíře oslovit
Používat fixační pomůcky u zvířat ve volných stáních
Používat poháněče a naháněcí uličky
Při dojení zavěsit ocas na krátko (používat držák na ocas)
Při dojení event. používat slabinový imobilizér nebo pouta
Při práci v bezprostředním kontaktu se zvířaty nestrpět ve stáji žádné cizí osoby
Agresívní, zlá zvířata nahlásit vedoucímu provozu
Používat nakládací zařízení
Býky vodit na nosním kroužku s vodící holí
Ohlávku a vazák neomotávat kolem ruky
Používat stojan pro inseminaci s možností úniku
Používat stojan na ošetřování paznehtů skotu
Při ošetřování paznehtů úhlovou bruskou použít osobní ochrannou výstroj

Chov prasat
Používat poháněče a naháněcí uličky
Používat nakládací zařízení
Na tepelné lampy namontovat ochrannou mřížku
Tepelné lampy bezpečně zavěsit, odstup na zemi nejméně 50 cm
Použít krycí desku z nehořlavého materiálu

Chov koní
Opatrně vstupovat do boxů, vždy na zvířata mluvit
Ohlávku a vazák neomotávat kolem ruky
V boxu neprovádět žádné pečovatelské činnosti
Používat vhodné ohlávky a uzdy, lehce uvolnitelné vazáky (rychlouvolňovací karabina)
Vybavení (ohlávky, rychlouvolňovací karabina …) neustále kontrolovat a vadné části
vyměnit
Při vodění koně chodit na levé straně v úrovni hlavy
Při čištění uvázat koně pokud možno na obou stranách, zachovávat si kolem sebe
dostatečný prostor
Nikdy se nezdržovat za koněm
Při krytí používat zkušební stěnu
Používat nakládací zařízení
Při ježdění používat osobní ochrannou výstroj
Odstranit předměty a stavební části vyčnívající do jezdecké dráhy
Při pečovatelské činnosti používat ochrannou obuv

Chov drůbeže
Vadné klece nebo mřížové rošty opravit nebo vyměnit
Používat ochranné rukavice
Nechat ochladit umělou líheň
Používat osobní ochrannou výstroj (např. ochranu dýchacího ústrojí)
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Bylo poukázáno zejména na následující body:

Chov koz a ovcí
Naplánovat naháněcí uličky, používat poháněcí pomůcky
Používat stojan na ošetřování paznehtů
Agresívní, zlá zvířata vyřadit
Při stříhání zvířata fixovat
Ohlávku a vazák neomotávat kolem ruky

Ostatní

Jméno školící osoby:

Jméno školené osoby

Datum

Podpis

Další školení
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