
Bezpieczne obejscie - mniejs/e ry/yko wypadku

Kohczy si$ okres wzmozonych prac w rolnictwie. Zinniejszona liczba
zajec w gospodarstwie rolnym to dobry moment by pomyslcc
o poprawie stanu bezpieczeristwa oraz o wyeliminowaniu zaniedbari
wystepujacych w obejsciu.

Dane statystyczne, ktorymi dysponuje KRUS wskazuja, ze w Placowce
Terenowej w Wieluniu w trzech kwartalach 2015 roku ponad 52%

wszystkich wypadkovv przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osob. Najczcsciej
byly to upadki z drabin i schodow.

Zapoczatkowana w 2013 roku kampania ,,Upadek to nie
przypadek" ma na celu zwiekszenie swiadomosci
mieszkaricow wsi na temat tej najczestszej grupy
wypadkow w rolnictwie. W zwiazku z tym po raz kolejny
chcemy przypomniec jakie sa przyczyny upadkow osob
i jak mozemy im zapobiegac.

Znaczna ilosc upadkow osob jest spowodowana zlym
stanem nawierzchni podworzy i ci^gow komunikacyjnych
na terenic gospodarstwa, ktory ulega dodatkowemu
pogorszeniu na skutek warunkow atmosferycznych.
Szczegolnie w zblizajacym sie okresie zimowym, opady
snicgu i deszczu oraz towarzyszacy opadom mroz powoduja, ze podloze staje sic sliskie,
grzaskie i nierowne.

Pospiech jest zlym doradcq, a duza liczba wypadkow jest spowodowana wlasnie wskutek
pospiechu poszkodowanego. Brak dbalosci o ci^gi komunikacyjne - niewydzielone lub zle
wydzielone albo nieuprzalniete dojscia do budynkow, do lego wyeksploatowane albo
zabrudzone obuwie robocze, to kolcjne cz^ste przyczyny poslizgni9c i potkniec osob
pracujacych w rolnictwie.

Foto KRUS: Butugan w pomieszczeniach inwentarskich.



Z inlbrmacji uzyskiwanych podczas prowadzenia przez KRUS postepowania
powypadkowego wynika, ze czesto zdarzaja^ si? potkni?cia o wysokie progi w wejsciach
i przejsciach budynkow inwentarskich. Wiele budynkow inwentarskich starego typu stwarza
takie zagrozenia.

Duzq liczb? wypadkow w gospodarstwie rolnym stanowia^ upadki osob ze strychow,
poddaszy, stodol i innych budynkow gospodarczych, podczas ukladania i zrzucania pasz
objetosciowych i slomy przez niezabczpieczone otwory zrzutowe w stropach i scianach
budynkow. Upadck z duzej wysokosci najcz?sciej konczy si? ci?zkimi obrazeniami eiahi,
a nawet smierci^ poszkodowanych.

Liczna^ grup? przyczyn upadkow z wysokosci stanowia: nieprawidfowy sposob wchodzcnia
i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidlowo skonstruowane i usytuowane drabiny.
Zarowno szczeble drabin. jak i stopnic przy ciqgnikach i maszynach czesto zabrudzone s^
/ K ' i n i ; i oraz resztkami roslinnymi, co sprzyja zeslizgnieciom.

Kazdcgo roku zdarzaj^ si? takze tragiczne w skutkach wpadniecia osob do
niezabezpieczonych dolow i odkrytych studzienek sciekowych, szamb i zbiornikow na
gnojowice. Dotyczy to szczegolnie d/icci. W maju ubieglego roku, w jednej z gmin
wojcwodztwa lodzkiego 2,5 roczna dziewczynka wpadla do zle zabezpieczonego szamba.
Wci?zkim stanie trafita do szpitala w Lodzi. Dlatcgo pami^tajmy, ze nie tylko dorosli
mieszkaricy wsi sq narazeni na niebezpieczenstwa wystepujace na terenie posesji. Dbajmy
o tad i porz^dek myslac takze o dzieciach i osobach starszych zamieszkuj^cych teren
gospodarstwa rolnego. Dzieci nie maj^ tyle swiadomosci a osoby starsze nie majq takiej
sprawnosci by poradzic sobie z wszystkimi niedogodnosciami, ktore mog^ napotkac podczas
codzienncgo zycia w gospodarstwie.

Dla unikniecia niebezpiecznych zdarzcii mozna sformutowac kilka podstawowych zasad,
ktorych przestrzeganie niejednokrotnie moze uratowac zdrowie badz zycie, a najwazniejsze
z nich to:

Pami^taj:
-zachowuj porzadek w obejsciu, dbaj o stan techniczny ci^gow komunikacyjnych. ich

czystosc i wJasciwe rozmieszczenie;
-stosuj wlasciwe obuwie robocze, przylegajace do kostki o podeszwie protektorowanej.

ktore /mniejszy niebe/pieczenstwo poslizgni?c i potkniec;
-uzywaj maszyn wyposazonych w mocne i dobrze zamontowanc drabinki oraz schodki

wejsciowe do kabin, przyczep i na pomosty; wchodz i schodz z nich przodem do maszyny;
-przcstrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo-budowlanych w gospodarstwie; prace na

wysokosciach wykonuj na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami;
-uzywaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodow;
-oznaczaj w sposob widoczny progi;
-zabezpieczaj szamba i studzienki pokrywami;
-stosuj odpowiednie srodki ochrony pracy podczas prac na wysokosci;
-zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami;
-nie przewoz osob na biotnikach ci^gnika, na przyczcpach na tadunku;
-nie pracuj, gdy jestes chory, przemeczony, zestresowany.



Foto KRUS: Prawidlowo oznaczony prog.

Podczas szkoleri dla rolnikow, pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
klada^ szczegolny nacisk na omowienie zagrozen zwiazanych z upadkami osob. W kazdcj
placowce KRUS dost^pne sa bezplatne broszury i ulotki zwiazane z kampania ,,Upadek to nie
przypadek11. W materiatach tych szczegolowo opisano sposoby zapobiegania upadkom osob
w gospodarstwach rolnych. Zachccamy do udzialu w szkoleniach oraz zapoznawania sie
z publikacjami o tematyce bhp w rolnictwie.

Placowka Terenowa KRUS w Wieluniu przypomina rowniez, ze jezeli juz dojdzie do
wypadku przy pracy rolniczej, zgloszenia zdarzenia do KRUS powinien dokonac
poszkodowany !ub inna osoba, niezwlocznie po jcgo zaistnieniu. Zgloszenia mozna dokonac
osobiscie, telefonicznie, za posrednictwem poczty lub droga elektroniczn^ we wszystkich
placowkach terenowych Kasy.

Przemyslavv Kraska
Oddzial Regionalny K R U S w hodzi


