
PREZES
KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Jacek Dubinski

Szanowni Rolnicy,

lato to dla Panstwa czas intensywnej pracy. Zwi^zane z ni$ zm^czenie, pospiech, chwilowa
nieuwaga, nasilaja^ ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach sa zwiaszcza pochwycenia przez
prasy i przyczepy do zbiorii siana i siomy, przygniecenia przez przewrocone cia_gniki
czymaszyny rolnicze. Wielu wypadkow mozna by imiknac, przestrzegajac zasad ochrony
zdrowia i zycia w gospodarstwie rolnym.

Drodzy Rolnicy, zaczn? od prosby o \viasciwq. organizacje pracy w gospodarstwie rolnym.
Proponuje> by przed zbiorami wykonali Panstwo wszystkie niezb^dne naprawy. remonty,
regulacj^ maszyn, urzadzen rolniczych oraz zakupili potrzebne srodki do produkcji rolniczej.
Dzifki temu, gdy przyjd^ zniwa, nie b^dzie nadmiernego spi^trzenia prac, przemeczenia,
pospiechu i zwiqzanego z tym stresu.

Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwe w pracy i wypoczynek
do zregenerowania sit a podczas upalovv ochrona przed przegrzaniem i picie duzej ilosci
wody. Nie przyst^pujcie Panstwo do zajec w gospodarstwie rolnym w zfym stanie
psychofizycznym. Szczegolnie rygorystycznie trzeba przestrzegac tej zasady podczas pracy
na wysokosci, ze zwierzetami, przy obshidze maszyn rolniczych. Domownikom zlecajcie
Panstwo prace adekwatne do wieku, umiejetnosci i stanu zdrowia.

0 wzmozong uwag«^ prosz$ podczas obslugi maszyn i urzadzen rolniczych. Czynnosci
te powinny bye powierzane tylko osobom doroslym, zdrowym, posiadajqcym wymagane
kwaliflkacje. W zadnym przypadku nie nalezy przystepowac do napraw i regulacji maszyn
rolniczych przy wl^czonym zasilaniu. W czasie transportu ladunki obj^tosciowe musza bye
zabezpieczone przed niekontrolowanyrn spadaniem, Nie moga^ na nich przebywac osoby.
Podczas pracy w zespole nalezy ustalic sposoby porozumiew?ania si^.

Pamielajcie Panstwo rowniez o stosowaniu ubran roboczych i obuwia na protektorowanej
podeszwie, usztywniaj^cego staw skoko\\7, oraz srodkow ochrony osobistej, takich jak
rekawice, maski przeciwpylowe, gogle i ochronniki sluchu.

Konieczne jest zapewnienie z Panstwa strony staiej opieki osob doroslych nad malymi
dziecmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od cz^sci produkcyjnej gospodarstwa.

Latem okresowo pojawiaj^ si$ susze, nalezy wi^c wyposazyc gospodarstwo w podstawovvy
sprz^t przeciwpozarowy.

Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawovvych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
znaczaco obnizy ryzyko groznych dla zdrowia i zycia wypadkow.

Apelujac o rozwag$, zycze Panstwu sprzyjaj^cej pogody podczas zbiorow, dobrych pignow
1 bezwypadkowej pracy.
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