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APEL DO ROLNIKÓW
Nadeszła wiosna, a wraz z nią początek okresu produkcyjnego w gospodarstwie
rolnym. Przygotowanie pola pod zasiewy, siew, prace pielęgnacyjne w sadach wymagają
użycia sprawnych maszyn i urządzeń, jak również stosowania wówczas przez rolnika
odpowiedniej odzieży roboczej. Przyczyną wielu wypadków w rolnictwie jest niewłaściwa
organizacja pracy oraz tzw. czynnik ludzki – niezachowanie środków ostrożności. W celu
uniknięcia zagrożeń wypadkowych, na które oprócz rolników narażeni są również
członkowie ich rodzin, apeluję o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad
bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym.
W 2018 roku na terenie województwa Opolskiego odnotowano 223 wypadki przy
pracy rolniczej, jest to o 55 mniej niż w 2017 roku. Zmniejszenie liczby wypadków wpływa
na wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidulanym, który w 2018 roku jest jednym
z najniższym spośród wszystkich województw naszego kraju.
Szanowny Rolniku!
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku podczas wiosennych prac polowych
i domowych, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
 nie przewoź osób na błotnikach ciągników, zaczepach, pomostach siewników
i sadzarek,
 nie dopuszczaj do pozostawiania osób na załadowanej przyczepie podczas
transportu,
 sprawdź czy zamknięcia burt przyczep są sprawne,
 dokonaj przeglądu technicznego użytkowanych pojazdów i maszyn rolniczych,
 wyposaż roztrząsacz obornika w siatkę ochronną montowaną na przedniej burcie,
 nie pozwalaj aby w pobliżu pracujących maszyn przebywały dzieci i osoby
postronne,
 nie przegarniaj rękami ziarna w skrzyni nasiennej siewnika,
 podczas pracy sadzarki czerpakowo-łańcuchowej nie uzupełniaj i nie wybieraj
ręcznie ziemniaków z czerpaków,
 podczas przerw w pracy wyłączaj napęd przekazu mocy na maszynę,
 pamiętaj o wyposażeniu w sprawne osłony wały przekazu mocy oraz przekładnie
zębate, łańcuchowe i pasowe maszyn i urządzeń eksploatowanych w
gospodarstwie.
Drogi Rolniku, zlikwidowanie zagrożenia często niewiele kosztuje, a niejednokrotnie
może uratować zdrowie, a nawet życie. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia
w Twoim gospodarstwie daje ogromne szanse na uniknięcie nieszczęścia. Dlatego też,
wyrażam przekonanie, że kolejny rok wytężonej pracy na polach i w gospodarstwach,
oprócz wysokich plonów, przyniesie satysfakcję z bezpiecznie wykonanej pracy.

