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lato to dia Panstwa czas intensywnej pracy. Zwiqzane z nia^ zmQczenic, pospicch, chwilowa
nieuwaga, nasilaj^ ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach sa_zwlaszcza pochwyccnia przcz prasy
i przyczepy do zbioru siana i siomy, przygniecenia przez przewrocone cia^niki czy maszyny
rolniczc. Wielu wypadkow mozna by unikn^c, przestrzegajtic zasad ochrony zdrowia i zycia
w gospodarstwic rolnym.
Drodzy Rolnicy, zaczn? od prosby o wlasciwa. organizacJQ pracy w gospodarstwie rolnym.
ProponuJQ, by przcd zbiorami wykonali Paiistwo wszystkie niezbqdne naprawy, rcmonty,
rcgulacJQ maszyn, urza_dzeri rolniczych oraz zakupili potrzebne srodki do produkcji rolniczej.
Dzie_ki temu, gdy przyjdq. zniwa, nie bejdzie nadmicrnego spiQtrzcnia prac, przem^czenia,
pospiechu i zwi^zancgo z tym stresu.
Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwe^ w pracy i wypoczynek
do zregencrowania sil, a podczas upaiow ochrona przcd przegrzanicm i picic duzcj ilosci wody.
Nie przystQpujcic Panstwo do zaJQC w gospodarstwie rolnym w zrym stanie psychofizycznym.
Szczegolnie rygorystycznic trzcba przestrzegac tcj zasady podczas pracy na wysokosci,
ze zwierzQtami, przy obsludze maszyn rolniczych. Domownikom zlecajcic Panstwo pracc
adckwatne do wieku, umicJQtnosci istanuzdrowia.
0 wzmozon^ uwagQ prosz^ podczas obslugi maszyn i urzqdzen rolniczych. Czynnosci
tc powinny bye powicrzanc tylko osobom dorosfym, zdrowym, posiadaj^eym wymaganc
kwalifikacjc. W zadnym przypadku nie nalczy przystQpowac do napraw i rcgulacji maszyn
rolniczych przy wlaezonym zasilaniu. W czasie transportu ladunki obJQtosciowe mus/q. bye
zabezpicczonc przcd niekontrolowanym spadaniem. Nie moga. na nich przebywac osoby. Podczas
pracy w zespole nalezy ustalic sposoby porozumiewania siQ.
PamiQlajcie Panstwo rowniez o stosowaniu ubran roboezych i obuwia na protektorowanej
podcszwic, usztywniaj^ccgo staw skokowy, oraz srodkow ochrony osobistej, takich jak rQkawice,
maski przcciwpylowe, gogle i ochronniki shichu.
Konicczne jest zapcwnicnic z Pahstwa strony stalej opieki osob dorosiych nad matymi dziecmi
1 wyznaczcnie miejsea ich zabaw z dala odCZQSCJ produkcyjncj gospodarstwa.
Latem okrcsowo pojawiaj^ SIQ susze, nalezy wiqc wyposazyc gospodarstwo w podstawowy sprzet
przcciwpozarowy.
Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczehstwa i higieny pracy znacza_co
obnizy ryzyko groznych dla zdrowia i zycia wypadkow.
Apelujae o rozwage^, zycze_ Pahstwu sprzyjaja^cej pogody podczas zbiorow, dobrych plonow
i bczwypadkowej pracy.
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