•

Nepřistupuj k ležícímu zvířeti, s výjimkou zvířat nemocných
nebo zraněných.

•

Nepřistupuj ke zvířeti ze strany, kde by tě mohlo při nenadálém
pohybu přirazit ke zdi nebo sloupu.

•

Nevstupuj mezi volně ustájený skot, pokud ve stáji není přítomna další osoba.

•

Nevoď zvířata na řetězu, používej ohlávku opatřenou vodicím
řemenem, provazem nebo tyčí.

•

Při odklízení chlévské mrvy nevstupuj do prostoru pohybujícího
se oběžného shrnovače.

•

Udržuj komunikace ve stáji průchozí a čisté.

•

Zabezpeč všechny jímky a shozy proti pádu osob.

•

Vyřazuj z chovu nebezpečná zvířata.

Patero ostatních požadavků

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
V ZEMĚDĚLSTVÍ
Desatero zásad bezpečné práce v zemědělství
Při provozu zemědělské techniky
•

Nepoužívej stroj bez seznámení se s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.

•

Zkontroluj technický stav stroje před jeho použitím.

•

Nepoužívej stroj s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními.

•

Neotvírej ochranné kryty na stroji dříve, než se zastaví všechny pohybující se části stroje.

•

Před odpojením stroje od tažného vozidla stroj zajisti proti samovolnému pohybu a překlopení.

•

Při práci používej osobní ochranné pracovní prostředky.

•

Nebezpečné látky určené k postřikům, desinfekci nebo čištění
nenechávej volně přístupné.

•

Dodržuj bezpečnou vzdálenost mezi stroji při skupinovém nasazení (rotačních sekaček, rozmetadel).

•

Před vstupem do nádrží, cisteren, jímek, studní, senážních
a silážních věží si ověř, zda v nich není nebezpečný plyn, nikdy
do nich nevstupuj bez zajištění další osobou.

•

Nepřevážej v kabině traktoru nebo samojízdného stroje více
osob, než je povoleno.

•

Nevstupuj na lehké střešní pláště bez řádného zajištění proti
jejich prolomení.

•

Nevyskakuj z pohybujícího se stroje ani na něj nenaskakuj.

•

•

Zjištěné závady ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nemůžeš odstranit sám, oznam svému nadřízenému.

Neopouštěj kabinu pohybujícího se traktoru při spojování soustavy.

•

Při práci ve svahu používej pouze techniku s odpovídající svahovou dostupností, přizpůsob rychlost jízdy terénu a dodržuj
zásady bezpečného otáčení.
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•

Netýrej a nedráždi zvířata.

•

Nepřistupuj ke zvířatům, pokud je předem neupozorníš
na svou přítomnost.
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