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„Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
Zimą zwiększa się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych a są to głownie upadki osób. Głównymi przyczynami
upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, używanie nieodpowiedniego obuwia
oraz brak odpowiednich przejść i dojść między budynkami. Kilka razy dziennie rolnik pokonuje ścieżkę do furtki czy
dróżkę do obory. Jednak zaabsorbowany pracą mimo, że zna te drogi jak własną kieszeń nie dostrzega występujących
zagrożeń. W sytuacji zaskoczenia nie pamięta o tym, że ciąg komunikacyjny jest oblodzony.

Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem kiedy rolnicy szczególnie Ci
pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.
Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących
na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.
Jedynymi osobami, które mogą zapobiec upadkom zimą są sami rolnicy.
Aby zapobiec upadkom w gospodarstwie rolnym należy:
- odśnieżać i posypywać piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne;
- obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia;
- stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z
usztywnionymi i wzmocnionymi noskami;
- obuwie należy czyścić po każdej pracy, a stare i zniszczone eliminować z użytkowania;
- dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy;
- zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem;
- wyrównać w miarę możliwości powierzchnię podwórzy, uporządkować, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne,
ponieważ 80 proc. wypadków zdarza się w obejściu gospodarstwa;
- podczas deszczu lub po nocnych przymrozkach sprawdzać schody wyjściowe z domu, stan stopni w maszynach
gospodarczych oraz drabinach i podestach, gdyż mogą być oblodzone;
- stopnie schodów powinny być wykonane z nie śliskiego materiału;
- dokonać przeglądu instalacji elektrycznej;
- zlikwidować wszystkie przewody i przedłużacze leżące na gruncie;
- zadbać o odpowiednie oświetlenie, wymienić uszkodzone żarówki, dokonać przeglądu gniazd i wtyków przedłużaczy,
zepsute wymienić na sprawne;
- zabezpieczyć studzienki i szamba pokrywami i barierami ochronnymi;
- przygotować piasek i sól do posypywania oblodzonych powierzchni.
Wystarczy przestrzeganie elementarnych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie i wszyscy zauważymy
zmniejszenie liczby upadków osób zimą.
Nie wolno dopuścić do zalegania śniegu i powstawania oblodzeń, śnieg należy regularnie usuwać, a ewentualne
oblodzenia posypywać warstwą piachu, żwiru lub popiołu. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych winna być bez błota,
resztek obornika, porozrzucanych narzędzi pracy, materiałów budowlanych. Pod śniegiem nie widać zasypanych
cegieł, kamieni, ostrych narzędzi. Nie można dopuszczać aby dzieci urządzały sobie na nich ślizgawki i przede
wszystkim należy wykazywać wzmożoną ostrożność podczas poruszania się na podwórzu a z pewnością zmniejszy się
prawdopodobieństwo uniknięcia nieszczęśliwego wypadku. Często młody, sprawny fizycznie rolnik, nie zdaje sobie
sprawy z tego że tym samym ciągiem komunikacyjnym przemieszczać się będzie ktoś starszy z rodziny (matka, ojciec,
teść, teściowa) i nie poradzi sobie z pokonaniem tej samej drogi. Dlatego też rolnicy-gospodarze powinni zdawać
sobie sprawę z tego, że w takich przypadkach są odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za
bezpieczeństwo swoich bliskich pracujących w ich gospodarstwie. Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie
podwórza. Oświetlenie powinno być rozprowadzone równomiernie, tak aby nocą było widoczne każde miejsce w
obrębie obejścia.
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Do upadków osób dochodzi również na skutek potknięć i poślizgnięć w budynkach inwentarskich. Przyczyną są zbyt
wysokie progi w wejściach, nierówna, śliska podłoga oraz bałagan. Najlepiej, aby w budynkach inwentarskich w ogóle
nie było progów, jeżeli już są, powinny być jak najniższe. Progi można malować jaskrawą farbą aby były bardziej
widoczne. Podłoga w budynkach powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca możliwość poślizgnięcia się. Podstawą
bezpieczeństwa wewnątrz budynków, jest utrzymywanie w nich porządku, w tym regularne usuwanie odchodów
zwierzęcych, resztek rozsypanych pasz, śmieci oraz zbędnych przedmiotów leżących w przejściach. Nieodłącznym
elementem bezpiecznej pracy jest również odpowiednie oświetlenie wewnątrz budynków.
Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie po jego
zaistnieniu, a nie po zakończeniu leczenia, zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w
zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.
Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, ul. Nadrzeczna 2
tel. (29) 7721005
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