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Предговор
Драги земеделски стопани,
Селското стопанство в Европа се изправя пред все по-големи предизвикателства и проблеми. Някои от тях са
извън Вашия контрол: световната икономика, изменението на климата, екстремните метеорологични условия,
обезлюдяването на селски райони. Вие обаче може да контролирате своята работоспособност и възможността
си да преодолявате проблемите, свързани със здравето и безопасността, с които се сблъсквате.
От самосебе си се разбира, че здравето и безопасността — Вашите и на Вашите работници — наред с безопасната
среда, са предпоставки за извършването на успешна дейност. Постигането на добро ниво по отношение на
здравето и безопасността в дейността Ви изисква непрекъснати усилия от Ваша страна. Като работодател имате
също така моралната и правната отговорност да осигурите безопасни и добри условия за Вашите работници.
Здравословните и безопасни условия на труд представляват проблемен въпрос, който Вие можете да контролирате. В състояние сте да намалите броя на злополуките, случаите на влошено здраве и вероятността за загуба
на имущество и продукция. Използвайте настоящото ръководство като помощно средство, за да започнете да
действате.
Настоящото ръководство ще Ви даде обща информация за здравословните и безопасни условия на труд, кои
аспекти на Вашата дейност са свързани с тях, на какво трябва да се обърне най-голямо внимание и каква
организация да бъде създадена, за да контролирате тези аспекти. И най-важното: с предложената „оценка
на риска“ ръководството Ви дава средство за установяване и оценяване на опасностите на работното място.
Представен е списък на 128 типични опасности, които можете да вземете предвид при Вашата оценка на риска.
По този начин вече е извършен голям обем работа за Вас, което Ви спестява разходи, време и усилия.
Отделете малко време, за да разгледате какво се предлага в настоящото ръководство — това може да спаси
човешки живот.
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Г лава  1

Въведение в настоящото
ръководство
Понастоящем на европейско равнище няма единна директива, в която конкретно да се
разглеждат всички аспекти на опазването на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, в това число животновъдство, градинарство и горско
стопанство. Все пак в тези сектори на дейност се прилагат Рамковата директива
(89/391/ЕИО) и още няколко специални директиви. Трябва да се подчертае също така, че
специфичните характеристики на тези сектори — като работа на открито, в парници,
с тежки машини, с животни, изолираност на работното място, ниски нива на обучение,
използване на химикали и продукти за растителна защита — повишават рисковете,
пред които са изправени работниците. Това е видно от процента на злополуките, който
е по-висок от средния за други сектори.

1.1

Цел на настоящото ръководство

С настоящото ръководство се цели предоставянето на практически съвети и указания относно здравословните и безопасни условия на труд във Вашата дейност.
Настоящото ръководство няма за цел да представи списък на Вашите
правни задължения, нито да служи като заместител на евентуалните
правни изисквания, на които може да подлежите. По-скоро то ще Ви
покаже какво трябва да знаете и на какво да обръщате внимание.
Дадени са също така предложения как бихте могли да постигнете
по-висока степен на безопасност във Вашата дейност.

Не забравяйте: дори
най-малката промяна
може да се окаже от
голямо значение!

Приемете настоящото ръководство като средство, което ще Ви помогне:
•
•
•
•

да се осведомите по въпроси, свързани със здравето и безопасността във Вашата дейност,
да намерите решения на проблеми, свързани със здравето и безопасността,
да подобрите условията на труд; и в крайна сметка
да постигнете най-добрите възможни резултати във Вашата дейност.

1.2

Селското стопанство — опасен отрасъл

Да си земеделски стопанин не е лесна работа. Всъщност това е една от най-опасните професии. Като
вид работа селското и горското стопанство непрекъснато се нареждат на трето или четвърто място
сред най-опасните професии в Европейския съюз.
Тази информация е получена въз основа на анализа на злополуки и инциденти, довели до влошено здраве, за
които е докладвано на местните органи. Представете си колко още злополуки, инциденти, довели до влошаване
на здравето, и дори смъртни случаи се случват постоянно, без да се докладва за тях, така че в действителност
ситуацията е много по-сериозна. Тъй като стопанствата често са и работно място, и дом, децата и възрастните
хора са изложени на ненужни рискове и се сблъскват с допълнителни опасни ситуации.
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1.3

Осемте основни причини за смъртни
случаи в селското стопанство

Кои са най-честите причини за смъртни случаи в този сектор?
•
•
•
•
•
•
•
•

транспортни злополуки (прегазване от превозни средства
или преобръщане на такива),
падане от височина (от дървета, покриви),
удар от падащи или движещи се предмети (машини, сгради,
бали, дънери на дървета),
удавяне (във водохранилища, резервоари за полутечен тор,
силози за зърно),
гледане на добитък (нападение или премазване от животни,
зоонозни болести),
контакт с машини (необезопасени движещи се части),
затрупване (под срутени конструкции),
електричество (поражения от електрически ток).

1.4

Обхват на настоящото ръководство

Настоящото ръководство включва информация за следните области:
• селско стопанство,
• градинарски/парникови дейности,
• животновъдство,
• горско стопанство.
Отнася се до всички микро-, малки и средни стопанства в Европейския съюз.

1.5

За кого е предназначено настоящото ръководство

Настоящото ръководство е предназначено за вас, ако вие:
•
•
•
•

сте земеделски стопанин,
работите по договор в горското стопанство или в градинарството,
осъществявате своя собствена дейност,
сте управител или работник.

1.6

Как да се ползва настоящото ръководство

Настоящото ръководство е организирано в
21 глави. Ако го четете на компютър, може да преминете на дадена глава като просто щракнете с мишката върху нейното заглавие в раздела „Съдържание“.
Във всяка глава е дадена информация по конкретна
тема, като типичните опасности са подчертани и
са предложени начини за справяне с тях. Тъй като има
редица опасности, които зависят от множество фактори
или могат да се разглеждат от различни гледни точки
(например машини, превозни средства, животни), са
включени кръстосани препратки между отделните
глави, които Ви насочват за допълнителна информация
към друг раздел на настоящото ръководство.
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Добрите практики са отбелязани със зелен знак за отметка, а лошите практики са указани с червено кръстче.
В настоящото ръководство са включени, наред с други неща, следните теми и възможности:
1. Примери за опасности, с които е възможно да се сблъскате в селското стопанство, градинарството, животновъдството и горското стопанство (Допълнение 4.3: Примери за опасности).
2. Методики за оценка на риска, с помощта на които може да направите Вашите собствени оценки на
риска (Глава 4: Оценка на риска).
3.	Речник, в който можете да правите справки за някои съкращения или технически термини (Допълнение 1.1:
Речник).
4.	Раздел с препратки/библиография (Допълнение 1.2: Библиография).
5. Списък на националните органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд
(Допълнение 2.1: Национални органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд).
Настоящото ръководство може да се чете или цялостно — за запознаване с различните аспекти на здравословните
и безопасни условия на труд — или като изберете конкретни глави за справка по определени дейности или теми,
за които се нуждаете от помощ.
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Г лава  2

Въведение в
здравословните и
безопасни условия
на труд
2.1

Определение за здравословни и безопасни условия на труд

Според Международната организация на труда (МОТ) здравословните условия на труд представляват
насърчаване и поддържане в най-висока степен на физическото, психическото и социалното благосъстояние на работниците във всички професии. С други думи те са фактори, които Ви поддържат
физически и психически здрави и удовлетворени.
Безопасните условия на труд представляват отсъствието на неприемливи рискове или увреждане.
Следователно безопасността представлява постигането на такива условия, при които вероятността от настъпване
на увреждане се свежда до възможния минимум.

2.2

Здравословните и безопасни условия на труд — правно задължение

Здравословните и безопасни условия на труд са регламентирани в цяла Европа и са уредени в националното законодателство и в правото на Европейската общност (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg
и https://osha.europa.eu/bg/safety-and-health-legislation).
В правото на Европейската общност са определени минималните изисквания, които всяка държава
възприема или може съответно да разшири. Издадени са редица европейски директиви в областта на здравословните и безопасни условия на труд, касаещи по-специално:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

минимални стандарти за работните места,
вибрации,
електромагнитни полета,
ръчна обработка,
биологични, химични и физически агенти,
бременни работнички и млади хора,
работно оборудване,
монитори,
лични предпазни средства,
шум,
знаци,
азбест,
подвижни строителни участъци.

(Допълнение 2.2: Европейски директиви в областта на здравословните и безопасни условия на труд)
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Със законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд се цели подобряване на
условията на труд, намаляване на свързаните с работата злополуки и заболявания и превръщане
на работните места в безопасна и здравословна среда за работещите.
Въпреки че основната концепция е една и съща във всички държави — членки на ЕС, възможно е националните
закони и разпоредби да се различават в зависимост от потребностите, характеристиките и опита на отделните
държави членки

2.3

Национални органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд

Отговорността за здравословните и безопасни условия на труд на държавно равнище се носи от инспекцията по
труда, здравната служба или еквивалентен орган. Важно е да знаете кой е Вашият национален орган, отговарящ
за здравословните и безопасни условия на труд. Обърнете се към Вашата местна служба за насоки и допълнителна информация във връзка с Вашите отговорности (Допълнение 2.1: Национални органи, отговарящи
за здравословните и безопасни условия на труд).

2.4

Защо е нужно да обръщате внимание на здравословните и безопасни
условия на труд

Вие трябва да проявявате активно отношение към здравословните и безопасни условия на труд, тъй като
една сериозна злополука или смъртен случай във Вашия имот може да има тежки последици.
Последиците може да включват финансови загуби и страдания за Вас, Вашето семейство или Вашите
работници.
Като работодател или като самостоятелно заето лице, Вие бихте желали да намалите или да избегнете
разходите, свързани със:
•
•
•
•
•
•
•
•

 едицински разноски (включително първа
м
помощ) и разходи за фармацевтични продукти,
застрахователни разходи,
съдебни такси, произтичащи от граждански
дела или наказателни производства,
прекъсване или закриване на дейности,
щети по машини и инфраструктура,
набиране и обучение на нови и заместващи
работници,
отрицателни публикации и накърняване на
репутацията,
загуба на продукция.

Като работник или като самостоятелно заето
лице, може да Ви се наложи да се справяте със:
•
•
•
•
•
•
Злополуките може да имат сериозно отражение върху Вашата работоспособност.

страдание, болка и нараняване,
хоспитализация,
медицински разходи,
неработоспособност (временна или трайна),
трайни увреждания,
загуба на финансова издръжка за Вашето
семейство.
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Г лава  3

Организиране
на здравословни
и безопасни
условия на труд

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•

управление на факторите,
свързани със здравето и
безопасността,

•

запознаване с Вашите
правни задължения,

•

консултиране на
работниците,

•

модернизиране на
инфраструктурата,

•

планиране на дадена
дейност,

•

докладване за свързани
със здравето проблеми и

Според събраните от Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа данни на всеки три и половина минути в Европейския съюз загива
човек по причини, свързани с условията на труд, като много от случаите
са в сектора на селското и горското стопанство.

злополуки.

Бедата няма да се размине, ако мислим, че няма да се случи!

3.1

Управление на факторите, свързани със здравето и безопасността

Дори за момента здравето и безопасността да не са най-важният Ви приоритет, трябва да гледате на времето
и парите, вложени в здравословни и безопасни условия на труд, като на инвестиция, а не като на преразход.
Похарчените пари за превенция ще са много по-малко, отколкото парите, които ще дадете за медицински такси,
работници по заместване, компенсации или глоби в случай на злополука на Вашите обекти.
Когато организирате аспектите на здравословни и безопасни условия на труд във Вашата дейност,
Вие трябва да знаете:
•
•
•
•

Вашите правни задължения,
как и до каква степен да ангажирате Вашите работници,
допустимия стандарт за инфраструктурата/съоръженията
и машините във Вашата дейност, както и
как да планирате и извършвате Вашата ежедневна работа.

Бъдете инициативни —
не чакайте да стане злополука —
планирайте работата си!
Консултирайте се редовно с Вашите работници.
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3.2

 Запознаване с Вашите правни
задължения

Трябва да познавате законите относно здравословните и
безопасни условия на труд и да знаете какво се очаква
от Вас в тази връзка. Възможно е да има редица закони
и разпоредби, които да се отнасят до Вашата дейност,
като някои са по-очевидни от други. Законодателството
често се преразглежда и затова е нужно да се информирате за последните изменения на съществуващите
закони и за приетите нови разпоредби или закони.
Свържете се с Вашия регулаторен орган или с Вашата
секторна асоциация, за да научите повече. Установете и
поддържайте връзка с тях. Отбелязвайте си нещата, за
които не сте знаели преди. Тази информация и мерките
за контрол, които предприемате, ще Ви помогнат да
предотвратите злополуки и случаи на влошено здраве
във Вашето предприятие, а когато не бъдат реално
предотвратени, могат да Ви предпазят от завеждането
на съдебни дела срещу вас.

3.3

Консултации с работниците

Дори да осъществявате своята дейност еднолично и да разчитате на семейството или на временно наета
работна ръка, Вие трябва да консултирате всички работещи по въпросите, свързани със здравето и
безопасността. Здравословните и безопасни условия на труд се отнасят до Вас и Вашите работници — да работите заедно по безопасен начин за постигане на обща цел, а именно осигуряването
на безопасна продукция.
Ето защо Вие и Вашият трудов колектив имате общ интерес и при обсъждането не бива да се достига до
спорове или конфликти. Консултирането трябва да включва и обмен на мнения, от което всички Вие може
имате полза. Изслушвайте мненията и проблемите на Вашите работници, приканвайте ги да работят заедно
с Вас по намирането на решения.
Вашите работници най-лесно биха могли да установят проблемите, свързани със здравето и безопасността, тъй като те се сблъскват с тях ежедневно. Ангажирайте Вашия трудов колектив при установяването
и оценяването на опасностите. Ако това се изисква от Вашето национално законодателство (и в зависимост от
големината на Вашето предприятие), насърчете избора на представители по безопасността, сформирайте
комитети по безопасността, организирайте срещи и водете протоколи за казаното. Използвайте пълния
им потенциал.
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3.4

Модернизиране на инфраструктурата

За стопанските Ви постройки може да са нужни определени промени. Ако вече сте наясно какво е
нужно, направете план за действие за осъществяване на промените. Ако не сте в състояние да установите
необходимите промени, може да използвате настоящото ръководство. Чрез процеса за оценка на риска,
разяснен в Глава 4: Оценка на риска ще откриете какви промени трябва да се извършат. Въз основа
на оценката на риска ще може да изготвите списък със задачи, включително елементи, които трябва да
подобрите около обекта. Ще трябва да разгледате също така въпроси като:
•
•
•
•

•

чистота и ред на обекта,
разделяне на движението, трудовите дейности, хората и натоварените зони,
обозначения, маркировка, сигнализация,
когато наемате работници, в зависимост от дейността ще трябва да осигурите санитарна инфраструктура и помещения за почивка, снабдяване с чиста питейна вода, стол за хранене или зони за обяд и
почивки, тоалетни, душове и съблекални, помещения за бременни жени и кърмачки, комуникационни
средства, политика за тютюнопушенето,
мерки при спешни случаи и евакуация, първа помощ, транспортиране до лечебно заведение (при нужда).

В следващите глави ще бъдат обсъдени тези и още много други въпроси.

3.5

Планиране на дадена дейност

Всички дейности трябва да се планират. Планирането не трябва да е формално: преди да започнете работа,
спрете за момент и помислете:
•
•
•
•
•
•

Имам ли правилните инструменти и оборудване?
Какво би могло да се обърка?
Има ли по-добър и по-безопасен начин за извършване на задачата?
Какво трябва да се направи преди започване на работата?
Умеят ли работниците ми това, което правят?
Компетентни и добре обучени ли са моите работници за задачата?

Когато работата бъде свършена, трябва да си зададете въпросите:
•
•
•

Протече ли всичко според планираното?
Мога ли да направя нещо за подобряване на работата в бъдеще?
С моите работници убедени ли сме, че сме свършили работата по такъв
начин, че да сведем рисковете за здравето и безопасността до минимум?

3.6

Учете се от опита!

Докладване на здравни проблеми и злополуки

Според правото на Общността се изисква да се докладва на инспекциите по здравословните и безопасни
условия на труд или на еквивалентните национални органи за свързаните с работата злополуки и инциденти, довели до влошено здраве.
В случай на злополука, след като се погрижите за ранения, Вие трябва да:
•
•
•
•

докладвате за злополуката на органите според изискванията на националното право,
разследвате злополуката, за да установите причините, довели до нея,
документирате злополуката според изискванията на националното законодателство,
регистрирате злополуката в дневник.
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Добра практика е да регистрирате също така случаите на заплаха от произшествие или потенциално опасните
ситуации, тъй като те разкриват области, в които могат да се случат злополуки
Докладването на злополуките и инцидентите, довели до влошено здравословно състояние, допринася за запознаване на общността и подпомага статистическия анализ, въз основа на който могат да се правят заключения.
По такъв начин могат да бъдат изготвени допълнителни конкретни указания и въведени мерки за контрол с
цел подобряване на работните места за всички.
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Г лава  4 :

Оценка на риска

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•

етапи за извършване на
оценка на риска,

•

оценка на опасностите с цел
определяне нивото на риска,

•

определяне на превантивни
и защитни мерки,

4.1

Какво представлява оценката на риска?

Когато имате за цел да гарантирате безопасна и здравословна среда за работа, първото,
което трябва да направите, е оценка на риска. Оценката на риска е базата за управ
ление на факторите, свързани със здравето и безопасността, и е едно от Вашите
правни задължения.

•

предприемане на действия,

•

мониторинг и преглед,

•

документиране,

•

започване на работа,

•

разглеждане на конкретен
случай.

Оценката на риска е процес на оценяване на рисковете за здравето и безопасността,
породени от опасности на работното място, на които сте изложени Вие, Вашите работници и всички членове на семейството. Оценката на риска представлява систематично
проучване на всички аспекти на извършваната работа, за да се има предвид:
•
•
•

по какъв начин може да бъде причинено нараняване или вреда,
дали опасностите могат да бъдат премахнати и, ако това не е възможно,
какви превантивни или защитни мерки са въведени или трябва да бъдат въведени
за контролиране на риска (Европейска агенция за безопасност и здраве при работа:
https://osha.europa.eu/bg?set_language=bg).

Оценката на риска се изготвя в писмен вид.

Оценка на опасностите

Вероятност

Сериозност
ВИСОКА

СРЕДНА

НИСКА

ВИСОКА

Висок риск

Значителен риск

Умерен риск

СРЕДНА

Значителен риск

Умерен риск

Минимален риск

НИСКА

Умерен риск

Минимален риск

Нищожен риск
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Тълкуване на резултатите
Класификация на риска

Коригиращи действия и срокове
СПИРАНЕ на дейността, докато бъдат предприети мерки и нивото на риска бъде понижено
(За справка да се ползват допълнителни специализирани ресурси)

16—25 Висок

10—15 Значителен Премахване на опасностите в рамките на една седмица. Междувременно се предприемат временни мерки
7—9 Умерен Премахване на опасностите в рамките на един месец
4—6 Минимален Премахване на опасностите в рамките на една година
1—3 Нищожен Продължава прилагането на настоящите защитни и превантивни мерки — извършвайте периодичен преглед

4.2

Етапи за извършване на оценка на риска

Оценката на риска се извършва на пет основни етапа:
ЕТАП 1

Установяване и документиране на опасностите

ЕТАП 2 	Оценка на опасностите с цел определяне на нивото
на риска
ЕТАП 3

Определяне на превантивни и защитни мерки

ЕТАП 4

Предприемане на действия

ЕТАП 5

Мониторинг и преглед

Стъпка

1

Трябва да познавате
опасностите, които
могат да навредят на
ВАС и на ВАШИТЕ
РАБОТНИЦИ, за да
се справите с тях.

Установяване и документиране на опасностите

Нужно е да установите всички възможни опасности във Вашето предприятие, както и лицата, които са
изложени на риск. Трябва да се уверите, че сте взели предвид всички фактори и аспекти на Вашата дейност.
Опасност е всичко, което може да предизвика вреди, а това означава всичко — от щети на имущество,
незначителни наранявания и леки здравословни проблеми до наранявания, водещи до увреждания, влошено
здравословно състояние или дори смърт.
С цел да се избегне пропускането на опасности или съсредоточаването върху определен аспект от Вашата
дейност за сметка на друг, може да използвате концепцията HEEPO (Human, Equipment, Environment, Product,
and Organisation — хора, оборудване, околна среда, продукт и организация), която Ви помага да разгледате
пълната картина на състоянието във Вашето предприятие.
Помислете за всеки от следните фактори във връзка с Вашето предприятие.
•
•
•
•
•

Хора: необезпеченост с физически или умствен капацитет, липса на знания или умения, липса на квалификация, правилно отношение или поведение.
Оборудване: машини, ръчни инструменти, софтуер и хардуер, маси или столове.
Околна среда: светлина, шум, климат, температура, вибрации, качество на въздуха или прах.
Продукт: опасни вещества, тежки товари и остри или горещи предмети.
Организация: оформление на работното място, задачи, работно време, почивки, системи на работата на
смени, обучение, системи на работа, комуникация, екипна работа, контакт с посетители, социално подпомагане
или независимо функциониране (Европейска агенция за безопасност и здраве при работа).
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Обиколете Вашия обект и наблюдавайте за следното:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

добри и лоши практики на работниците,
безопасни и опасни (неподдържани) машини и оборудване,
опасни места,
нестабилна или мека почва,
трапове и големи наклони на земната повърхност,
недостатъци или щети по конструкции,
места с обществен достъп,
хора, изложени на риск (работници, доставчици, подизпълнители, посетители, Вашето семейство),
химикали и начина, по който се съхраняват и се работи с тях,
превозни средства и тяхното движение.

Концепция HEEPO
Организация

Хора

Продукт

Оборудване

Околна среда

Помислете за Вашите обекти и за трудовите дейности
(Допълнение 4.5: Опасни дейности).
•
•

•

•
•

•
•
•

Може да Ви се наложи да разделите някои сложни дейности на по-прости задачи, за да установите
опасностите с повече подробности.
Обсъдете възможните опасности с лицата, които се трудят на Вашия
обект. Хората, които участват в дейностите, могат най-добре да разпознаят
опасностите и да предложат решения. Аспектът „хора“ включва Вашите платени работници, Вашите доставчици и подизпълнители, а може да включва
и Вашето семейство.
При установяване на опасностите не разглеждайте само основните дейности.
Винаги имайте предвид и помощните дейности като работа по поддръжката, дейности по почистване и подготовка, проверка на запасите, пробиване
на сондажни отвори: извършване на работа, която се налага само веднъж
в рамките на продължителен период от време, но може да се окаже дори
по-опасна именно защото се осъществява рядко.
Вземете предвид и дейностите, които се осъществяват извън Вашите стопански помещения, като
например транспортиране на растителни продукти и добитък.
Ако работниците и техните семейства живеят на територията на стопанството или ако стопанството е семейният Ви дом, обърнете особено внимание на тяхната безопасност и здраве и на техните
ежедневни нужди.
Ако Вашият обект се посещава от ученици, туристи или купувачи, не забравяйте, че те са дори по-уязвими,
тъй като не познават обекта, и Вие носите отговорност за тяхната безопасност.
Децата, бременните жени, възрастните хора и всяко лице със здравословни проблеми са изложени на
по-висок риск и може да имат специални потребности.
Работниците мигранти и сезонният персонал не бива да се пропускат.

Помислете за проблемите и инцидентите,
които са възниквали преди, както и за
последиците от тях.

Триъгълник на злополуките
Фатална или сериозна злополука

От статистическа гледна точка,
потенциално опасните ситуации и
случаите на заплаха от произшествие се случват отново, но вече като
злополуки. Вземайте си поука от Вашия
опит от миналото. Вземете под внимание
и опита на Вашите колеги и съседи.

Тежки наранявания
Нужда от оказване на първа помощ
Щети по имущество
Потенциално опасни ситуации (без нараняване или щета)

1
3
50
80
400

Всяка злополука с фатален край се предшества от 400 потенциално опасни ситуации,
които са били пренебрегвани.

В Допълнение 4.1: Указания за оценка
Триъгълник на злополуките, Tye and Pearson (1974—1975 г.)
на риска са дадени препоръки за това
какви въпроси да се задават и какви
фактори да се вземат предвид, за да бъдат установени опасностите. В Допълнение 4.2 е даден образец на
формуляр за оценка на риска, който може да използвате за документиране на опасностите, а в Допълнение 4.3
ще откриете примери за опасности, които може да вземете предвид във Вашата оценка на риска.
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Задайте си
въпроса „Какво
би могло да се
обърка?“

Документиране на опасности
След като установите опасностите:
•
•

Етап

Съставянето на списък на опасностите ще Ви помогне да:

изгответе списък на опасностите, и
ги номерирайте.

•
•
•

избегнете пропуски,
избегнете повторения,
пристъпите към оценката на риска.

2 	Оценка на опасностите с цел определяне на нивото на риска

След като съставите списък на опасностите, трябва да ги оцените и да определите нивото на риска. Рискът
зависи от редица фактори като.
•
•
•
•

вероятност опасността да настъпи,
сериозност на въздействието, след като опасността се е проявила,
честота и продължителност на експозиция на дадената опасност,
популация — брой на изложените лица.

От практични съображения в установената практика се разглеждат два от тези фактори (параметри на оценката):
вероятност и сериозност.
Вероятността представлява възможността за поява на вреди. Тя се повлиява от мерките за безопасност
и предпазните мерки, които вече са въведени. Например, ако по стълбите към плевнята и на площадката пред
нея има перила, вероятността от падане намалява.
Сериозността представлява величината на последиците (нараняване, влошено здравословно състояние,
загуба, щета). Тя се влияе от характера на опасността. Документирайте възможните последици от дадена
опасност, за да може да определите сериозността ѝ. Например паданията от височина автоматично се считат
за високо ниво на сериозност, тъй като могат да причинят смърт.
Рискът се определя от комбинацията от избраните фактори. В Допълнение 4.4 са представени два модела
за оценката на риска.

Рискът от нараняване вследствие на преобръщане на трактор се различава
в зависимост от защитата, осигурена за шофьора.
Оценката на риска не е трудна. Ние правим оценка на риска наум всеки път, когато пресичаме улицата. Всички ние добре
знаем, че пресичането на селски път е свързано с различни рискове в сравнение с пресичането на натоварена градска улица.

Трактор без защита за
оператора

Трактор със защитна
конструкция при преобръщане

Трактор с кабина

Висок риск

Умерен риск

Нищожен риск
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Етап

3

Определяне на превантивни и защитни мерки

Както е показано в Допълнение 4.4: Модели за оценка на риска, нивото на риска обуславя спешността на
мерките, които трябва да бъдат предприети.
Определете мерките, които да бъдат предприети за намаляване на риска във възможно най-висока степен.
В Допълнение 4.3 са предложени превантивни мерки, свързани с всяка опасност. Когато вземате решение
относно мерките, имайте предвид общите принципи на превенцията:
1. намаляване на рисковете в следния ред:
а) премахване на източника на опасност;
б) Eзаменяне на източника на опасност;
в) намаляване на опасностите, произтичащи от източника;
г) изолиране на източника на опасност;
д) защита на персонала чрез ЛПС или друго оборудване;
2. свеждане до минимум на възможностите за човешка грешка; както и
3. профилактично здравно наблюдение.
Възлагайте отговорността за изпълнението на мерките за контрол на определени лица и определяйте
график за изпълнението им.

Етап

4

Предприемане на действия

Мерките се осъществяват, както са планирани. Редовно проверявайте постигнатия напредък с хората, на
които сте ги възложили. Уверете се, че за проблемите, които не могат незабавно да бъдат решени за постоянно,
се намират временни решения, докато окончателното решение стане възможно.

Рискът от нараняване при работа с верижен трион зависи от характеристиките
на верижния трион и от наличните лични предпазни средства.

Необучен оператор на верижен трион без лични
предпазни средства

Обучен оператор на верижен трион с всички лични
предпазни средства

Висок риск

Нищожен риск
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Етап

5

Мониторинг и преглед

Важно е да имате предвид, че не може да отстраните всички опасности, но можете да ги контролирате.
Остатъчният риск е рискът, който остава след предприемането на подходящи мерки за контрол. След въвеждане
на мерките за контрол опасността трябва да се оцени повторно, предвид новите обстоятелства. Навярно тогава
вероятността от възникване на опасността ще бъде по-малка благодарение на предприетите мерки. Сериозността
ще си остане същата, тъй като, ако все пак опасността се прояви, последиците няма да се променят.
Кога свършва този процес? Той никога не свършва. Нужно е да се осъществяват редовни прегледи и
наблюдения. Тъй като хората се сменят, съоръженията се износват, оборудването и машините се подменят,
към превозните средства се добавя спомагателно оборудване и технологиите се развиват, Вие ще трябва
непрекъснато да актуализирате оценките на риска. Някои опасности автоматично изчезват, ако източникът
за тях бъде премахнат (например ако замените стария трактор с модерен). Може обаче да се появят нови
опасности. Опасностите могат да се променят със сезоните. Нещо, което през лятото е безопасно, през зимата
може да се окаже опасно (например хлъзгави повърхности, нашествие на вредители). Трябва да сте в крак с
актуалните тенденции. След всяка значителна промяна извършвайте проверка и преоценка на потенциалните
опасности и рискове. Винаги ще има нещо, за което трябва да се внимава, щом хора извършват някаква дейност,
независимо колко проста или сложна е тя.

4.3

Документиране

Документацията по писмените оценки на риска следва да се пази. Тя е полезна за:
•
•
•
•
•
•
•

оценяване на опасностите, които сте установили, определяне на рисковете и на мерките за контрол,
предоставяне на информация и знания на участващите лица,
оценка на потребностите от обучение на Вашите работници, когато обучението е определено като мярка
за контрол,
периодично оценяване дали необходимите мерки за контрол се прилагат,
предоставяне на доказателства на органите,
предоставяне на доказателства за надлежна проверка при съдебни изслушвания,
документиране на нови опасности, ако обстоятелствата се променят.

В Допълнение 4.2: Формуляр за оценка на риска е даден празен работен формуляр, в който може да вписвате опасностите. Интерактивната оценка на риска, която е приложена към настоящото ръководство, ще Ви
даде възможност да извършите оценката на риска, да я съхраните в електронен вид и да си създадете архивна
документация от приключени оценки на риска.

4.4

Започване на работата

Първите стъпки за Вашата оценка на риска:
•
•
•
•
•
•

използвайте образеца на формуляр за оценка на риска (Допълнение 4.2),
изберете дейността от списъка с дейности (Допълнение 4.5),
изберете опасностите от списъка с примери за опасности (Допълнение 4.3), отбележете ги и ги копирайте
заедно със съответните последствия от тях и предложените мерки за контрол,
направете оценка на опасностите въз основа на предложения в Допълнение 4.4 характеристичен модел,
изберете от предложените мерки за контрол и определете лице, което да отговаря за прилагането им, като
посочите график за изпълнението им,
направете оценка на остатъчните рискове едва след прилагане на мерките за контрол.

Към настоящото ръководство е приложен компакт диск, с помощта на който ще съставите ваша собствена
оценка на риска в електронен вид.
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С цел да бъде създадена първоначална база данни вече е направена оценка на 128 опасности. Ако изберете
опцията „My farm/My business“ („Моето стопанство/Моята дейност“) ще имате възможност да:
•
•
•
•
•
•
•

изберете Вашия сектор (по избор),
изберете дейността, която желаете да оцените,
разгледате съответните опасности от предоставения списък със 128 опасности,
изберете онези, които са приложими във Вашата ситуация,
правите всякакви промени, каквито счетете за необходими (например по отношение на оценката на вероятността, на мерките за контрол, които да бъдат предприети),
добавяте всякакви нови опасности или нови дейности,
изготвите ваша собствена обобщена информация.

След като приключите, съхранете Вашата работа преди да преминете към друга дейност. Този инструмент Ви
дава възможност да съставяте оценки на риска за толкова дейности, колкото Вие прецените.
Освен това имате възможност също така да разглеждате и вземате под внимание споменатите 128 оценени
опасности:
•
•
•

по сектори — селско стопанство, горско стопанство, градинарство, животновъдство,
по източници на опасност — оборудване и машини, инструменти, превозни средства, инфраструктура,
работа на полето, работа в гората, опасни вещества, добитък, работници, посетители,
по класификацията на риска — нищожен, минимален, умерен, значителен, висок.

Моята оценка на риска
За достъп до съдържанието на CD следвайте настоящите указания.
Ако използвате версията на Excel от 2003 г.:
• щракнете „OK“, когато бъдете запитан за паролата,
• щракнете „OK“ на предупреждението в следващия прозорец,
• щракнете „Enable macros“ („Разреши макроси“), когато е указано.
Ако използвате версията на Excel от 2007 г.
• отворете електронната таблица: в горния ляв ъгъл; ще се покаже
предупреждение за сигурност, гласящо „Macros are disabled“
(„Макросите са изключени“),
• щракнете „Options“ („Опции“) до предупреждението и изберете
„Enable this option“ („Включете тази опция“),
• щракнете „OK“; възможно е макросите да не функционират, ако
Вашият компютър има висока степен на защита на сигурността и
тогава ще трябва да понижите нивото на защита.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Шестгодишният внук бил на гости при баба
си и дядо си през лятната ваканция. Той много
обичал да ходи на полето с дядо си, който го
оставял да обикаля из стопанството, да сяда
в трактора, да събира картофи или да играе с
пилетата и зайците на баба си. Докато играело
край водоема на стопанството извън погледа
на дядото и бабата, детето се подхлъзнало,
паднало във водата и се удавило. Водоемът не
бил ограден.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска на територията на своя обект, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•
•
•

удавяне във водоема,
увличане в движещи се части на машини,
злополука, свързана с трактор или други превозни средства или оборудване,
консумация на неядливи/вредни вещества,
падане от височина при качване.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• любопитството на детето,
• непознаването на обекта от негова страна,
• липсата на надзор.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският стопанин,
за да намали рисковете?
Той е трябвало:
• да огради водоема и другите опасни зони,
• да говори с детето за опасностите в стопанството и да определи някои простички правила,
• да не оставя детето без надзор в стопанството.
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Г лава  5

Планиране

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•
•
•

5.1

организиране и планиране
на работата,
организиране на дадена
задача,
разглеждане на конкретен
случай.

Важност на планирането

Планирането е изключително важен елемент от осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд
за хората. Правилното планиране е първата стъпка към това да се гарантира, че работата се върши безопасно.
Ефективното планиране помага да се предвиждат рисковете и да се предотвратяват злополуки. То указва
какво трябва да се направи преди започване на работата. Планирането допринася за понижаване на стреса и
за избягване на проблеми, настъпващи в последния момент, което често води до вземането на лоши решения,
поемането на рискове и ненужно бързане: всички те — обичайни причини за злополуки.

5.2

Организирайте и планирайте работата си

Организирайте работата си от гледна точка на човешките ресурси, оборудването, съоръженията и характеристиките
на обекта.
Планирайте работата по такъв начин, че да вземете предвид външните фактори, които не можете да контролирате (например метеорологичните условия, сезонността, наличието на работна ръка, някои характеристики
на обекта, както и натовареността на движението по обществените пътища).
Човешки ресурси
Помислете за:
• нужната квалификация за извършване на
работата,
• наличието на правилно подбрани работници,
• работното време,
• редуване на задачите,
• прекъсвания на работата за почивка,
• прекъсвания на работата за хранене.

Средства за улеснения и удобство
Вземете мерки за осигуряването на:
• чиста вода за пиене,
• оборудване за санитарно-хигиенни условия,
• храна,
• помещения за хранене и почивка,
• помещения за преобличане и сушене,
• средства за превоз,
• връзки за комуникация.

Оборудване
• определете нужното оборудване (инструменти,
машини и лични предпазни средства),
• уверете се, че оборудването е подходящо и е
налице,
• проверете дали е в добро състояние за работа,
дали се поддържа, дали е лицензирано и налице
ли са съответните сертификати,
• организирайте безопасното му транспортиране
до обекта,
• уредете присъствието на оператор, погрижете се
да има свидетелство за правоспособност

Характеристики на обекта
Изяснете следните въпроси:
• Обектът постоянен ли е?
• Често ли се налага да бъдат местени работниците?
• Всички работници ли познават местността?
• Има ли потенциално опасни елементи в местността
(скали, изоставени каменоломни, стръмни склонове,
реки, водоеми, езера, тиня и/или стари свлачища,
пресечен терен, полигони, лагери)?
• Има ли лесен достъп до обекта?
• Срещат ли се в него потенциално опасни растения
или опасни диви животни (гъста растителност,
диви животни, насекоми, змии и др.)?
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Планирайте работата си, като вземете предвид:
• метеорологичните условия, които могат да попречат на дейностите (например екстремни температура, скорост на вятъра, видимост, дъждовно/
бурно време, слънчевото излъчване),
• продължителност на дневната светлина и оптимален момент през деня или нощта за извършване
на работата,
• сезонност (например засаждане, прибиране на
реколтата, ловен сезон, сезон за размножаване
и чифтосване на добитъка или дивите животни).

План за действие в извънредни ситуации:
• С какви извънредни ситуации може да се сблъскате? (например изгубен, наранен или болен човек,
буря, свлачище, пожар)
• Как ще се справите със ситуацията?
• Как ще осигурите комуникациите в извънредни
ситуации?
• Как ще осигурите транспорт/евакуация в извънредни ситуации?

Планирането на действията в извънредни ситуации е разгледано по-подробно в Глава 10: Готовност и реакция
при извънредни ситуации.

5.3

Организиране на задачите

Някои задачи са по-сложни или опасни от други и поради това се изисква по-структурирано планиране и
изготвяне на описание на метода за осигуряване на безопасност.
Примери за такива задачи са:
•
•
•
•

ремонтни работи по покриви,
строителни работи,
отстраняване на отпадъци,
транспортиране на добитък,

•
•
•
•

зареждане на резервоари за гориво,
изграждане на горски пътища,
ремонтни работи по оранжерии и парници,
транспортиране на машини и продукти.

Описанието на метода за осигуряване на безопасност представлява документ с подробно описание на начина,
по който ще се извършва дадена задача, за да се гарантира възможно най-безопасното ѝ изпълнение. Можете
да съставите Ваши собствени описания на метода за осигуряване на безопасност, за да:
•

изясните етапите, последователността, оборудването или предпазните мерки, които са необходими за задачата,

•

официално да определите безопасна процедура за извършване на работата, която да разясните на работниците.

Описание на метода за осигуряване на безопасност
Описание на дейността
Дата на издаване: ……………………..

Наименование на издателя:………………………

1. Съображения, които трябва да се вземат предвид при планирането на дейността
Работни аспекти

Работни параметри

Бележки

Място

Определете
къде

Близо или
далеч?

Труден или
лесен достъп?

Време

Определете кога

Твърде
скоро,
твърде
далеч?

Прекомерно
напрежение

Определете
метеорологичните
условия

Горещо или
студено?

Екстремни
метеорологични
условия?

Природни
бедствия?

Определете ги

Собствени
или наети?

Поддържани
или не?

Имат нужда
от ремонт
или не?

Метеорологични условия

Необходимо оборудване и машини

Неравен или
равен терен?

Хора

Определете кой

Достатъчен
ли е броят?

Обучени или не?

Опитни или
не?

ЛПС

Определете ги

Достатъчен
ли е броят?

Годни ли са за
употреба?

Годни ли са за
употреба?

В описанието на метода за осигуряване на безопасност се
посочват данни за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

местоположението,
времевия план,
изисквания, свързани с метеорологичните условия,
оборудване и машини,
човешки ресурси, обучение, квалификация, ограничения,
характеристики на работата (работа поединично, работа в
ограничени пространства и др.),
необходими лични предпазни средства,
планиране на действията в извънредни ситуации,
оценка на риска за задачата,
описание на етапите за извършване на задачата.

След приключване на работата може да направите корекции
или подобрения в описанието на метода за осигуряване на
безопасност в съответствие с натрупания опит. Преразгледаното
описание на метода ще предостави информация, която може да
се използва в сходни ситуации. В края на настоящото ръководство — в Допълнение 5.1 — е поместен формуляр за описание
на метода за осигуряване на безопасност, който директно
може да използвате.
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Разглеждане на
конкретен случай
След седмица с бури и обилни валежи 12 работника от горска
бригада извършвали масова сеч навътре в гората. След като
през изминалата седмица работниците не били работили
поради екстремните метеорологични условия, те бързали
да наваксат изоставането в работата. Работниците
попаднали на активирано свлачище и трима от тях изгубили
живота си, заровени под тонове кал и скали.

Какви мерки е трябвало да вземат горските работници?
Трябвало е да направят елементарна оценка на риска на обекта, за да определят:

Какво би могло да се обърка?
•

активирани свлачища,

•

закачени дървета, както и

•

нестабилен терен вследствие на бурята.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• екстремните метеорологични условия, продължили много дни,
•

характеристиките на местността/терена.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да бъдат предприети, ако ситуацията е
била предварително оценена?
Те е трябвало:
• да оценят условията на терена в местността,
• да отложат работата, докато обектът стане безопасен.
В такива ситуации:
• бригадите трябва да планират времето за извършване на съответната работа и да разполагат с планове за действие в
извънредни ситуации, за да се избегне работата след буря във високорискови зони;
• горските работници трябва да бъдат обучени да разпознават знаците, предупреждаващи за предстоящо активиране на
свлачище (или което и да било друго природно бедствие). Преди да се активира свлачище:
-- в местността настъпват забележими промени като незначително приплъзване на почвата, придвижване на земните маси,
малко свличане, потоци, все по-силно наклоняване на дървета,
-- може да извира вода от нови места по земната повърхност,
-- може да се чува тътен (в началото по-слаб, но постепенно засилващ се, когато свлачището набира скорост),
-- могат да се чуват необичайни звуци като пукане на дървета.
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Г лава  6

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:

Обучение

•

видовете обучение,

•

потребности от обучение,

•

правоспособност на
шофьорите и разрешителни

Обучението е от съществена важност, за да се гарантира,
че Вие и всички работници сте компетентни (т.е. Вие и
Вашите работници трябва да имате подходящата подготовка, нужните знания, осведоменост, умения и подход, за
да извършвате по безопасен и правилен начин работата
от първи път). Когато Вие и всички работници на Вашия
обект сте обучени и квалифицирани, има много по-малка
вероятност да се нараните или да причините злополука,
отколкото необучените и неопитните оператори.

6.1

за операторите,
•

свидетелства за завършено
обучение,

•

ефективност на
обучението,

•

разглеждане на конкретен
случай.

Видове обучение

Обучението бива два вида:
•
•

лекции (теоретично), когато Вие и/или Вашите работници присъствате на лекции или презентации по
съответния предмет, както и
обучение на работното място (практическо), когато на Вас и/или на Вашите работници се показва как
да се използват машините или как се извършва дадена задача на практика.

6.2

Потребности от обучение

Трябва да се уверите, че Вие и Вашите работници сте запознати с всички опасности, свързани с работата,
и как тези опасности трябва да бъдат контролирани и/или отстранявани. Съответното обучение може да бъде
формално или неформално. То може да бъде под формата на кратки занятия, водени от външни консултанти
или, ако имате нужната квалификация за провеждане на обучението, може да го проведете Вие. Не толкова
формалното обучение може да се състои от кратки разговори по конкретни въпроси или задачи с работниците
за няколко минути след почивката им, преди да се върнат към работата си (например контрол на движението
и скоростта на превозните средства, стопанисване и поддържане на работните зони в ред и др.).
Много европейски директиви изискват специализирано обучение
за определени аспекти на здравословните и безопасни условия на
труд, например при ръчна обработка, шум, вибрации, канцерогени,
мутагени, азбест.
Отделяйте внимание на обучението на младите работници, които
обикновено са неопитни. Много млади и неопитни работници стават
жертва на сериозни и фатални злополуки поради това, че са били твърде
ентусиазирани да покажат, че могат да свършат работата. Посочете им
рисковете, с които е свързана всяка трудова дейност, която им се възлага
или в която ще участват. Инструктирайте ги никога да не рискуват и,
ако имат някакви притеснения, незабавно да се посъветват с Вас или
с прекия си ръководител. На зрелите и опитни работници също
трябва да се припомня на какво са учени: уверете се, че е осигурено
редовно обучение и опреснителни курсове за всеки.
Неформално обучение по конкретни въпроси

31

Обръщайте особено внимание на обучението на работниците:
•
•
•
•
•
•
•

преди да започнат работа на обекта,
във връзка със важността на доброто стопанисване и спазването на правилата
на обекта,
във връзка с повдигането на тежести,
на редовни интервали от време,
относно използването на работно оборудване,
ако вършат някаква работа за пръв път,
ако сте решили да прилагате схема за редуване на задачите.

Обучавайте подбрани и можещи работници:
•
•
•
•
•
•

в работата с използване на верижни триони или триони за храсти,
в техники за заваряване,
при използване на стълби, оборудване за катерене, работа на издигнати платформи, работа на покриви и работа на височина като цяло,
как да използват машините, така че да предотвратяват злополуки и да намаляват
мускулно-скелетното напрягане,
на техники за сечене и поваляне на дървета, в това число за събаряне на закачени
дървета,
във връзка с горската сеч.

Обучение на млади работници по безопасна
работа с валове за отвеждане на мощност (ВОМ).

Осигурете обучение за действие в евентуални извънредни ситуации и най-малко веднъж годишно организирайте учения за практическо прилагане на теоретичните знания (Глава 10: Готовност и реакция при
извънредни ситуации). Така ще стане ясно дали работниците и членовете на семейството са разбрали какво
се очаква от тях да направят и дали планът за действие в извънредни ситуации е осъществим и ефективен.

6.3

Правоспособност

Шофьорите на превозни средства и операторите на определени видове машини като подемно оборудване
са длъжни да притежават свидетелство за правоспособност. Уверете се, че всички шофьори и оператори имат
правоспособност за категорията превозни средства или оборудване, с които те работят. Проверете на какви
периоди от време изтичат свидетелствата за правоспособност и планирайте предварително тяхното подновяване.
За дъждовалните машини (при пръскане с пестициди) и друго оборудване е възможно да се изисква да бъдат
инспектирани и да имат сертификати. Направете справка във Вашата местна инспекция по труда. Уверете се,
че пазите всички сертификати на разположение за проверка.
Ако това се изисква според националното законодателство, заетите лица, които боравят с определени
видове пестициди, трябва да притежават съответно удостоверение, което зависи от вида на пестицида,
приложението му, неговата токсичност и други характеристики.

Шофьорите на превозни средства и
операторите на определени видове
машини като подемно оборудване
трябва да притежават свидетелство за
правоспособност.
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6.4

Документиране на
обучението

Добра практика е да документирате
обучението като доказателство за провеждането му, без значение под каква
форма:
•
•
•

официално удостоверение за обучение
от учебната институция,
писмено потвърждение от инструктора,
присъствен регистър за обучение
на място, в който е посочена темата
на обучението и е подписан от
участниците.

6.5

УДОСТОВЕРЕНИЕ
С настоящото се удостоверява, че

г-н АБВ
успешно завърши курс на обучение за

„използване на подемно оборудване“,
който се проведе на 21 февруари 2008 г.

Инструктор

Директор

Ефективност на обучението

Ако плащате на външни инструктори или доставчици на образователни услуги, които да обучават работниците,
следва да се уверите:
•
•

дали инструкторът е компетентен и учебната институция е одобрена, ако е необходимо,
че на всички въпроси, зададени от Вас или Вашите работници, е даден отговор преди приключването на
курса и че сте оползотворили времето и парите си по възможно най-добрия начин.

При всички случаи следва да се уверите, че Вие и/или Вашите работници сте разбрали всичко казано.
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Разглеждане на конкретен случай
Земеделски стопанин наел телескопичен вилков товарач (с оператор), за да пов
дигне пластмасова цистерна за вода на своя покрив. Тъй като там имало изкоп,
който пречел вилковият товарач да бъде приближен до стената на сградата, се
наложило да бъде установен на известно разстояние. Съответното място било
достигнато от вилковия товарач, но операторът не можел да го вижда. Самият
земеделски стопанин изявил желание да дава указания на оператора по време на
работата, и като застанал на място с добра видимост го насочвал с викове и
ръкомахане. Когато повдигнатата цистерна се приближила до надземни електрически кабели, обзетият от паника земеделски стопанин започнал да маха с ръце в
опит да предупреди оператора. За съжаление операторът не разбрал сигналите
на земеделския стопанин и цистерната докоснала силовия електрическия кабел.
Операторът на вилковия товарач бил убит от електрическия ток..

ОПАСНОСТ

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

използваните от земеделския стопанин сигнали с ръцете може да не бъдат разбрани от оператора,
контакт с надземни електрически кабели,
възможно преобръщане на вилковия товарач.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид, че:
•
•
•
•
•
•

достъпът до мястото е бил затруднен,
операторът на вилковия товарач не е можел да вижда мястото на цистерната,
операторът на вилковия товарач е трябвало да бъде насочван чрез сигнали с ръце,
операторът на вилковия товарач и земеделският стопанин не са съгласували сигналите с ръце, които са
щели да използват, както и
те не са работили заедно преди това,
наличие на надземни електрически кабели.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, поражения от електрически ток, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, ако предварително е бил оценил риска от дейността?
Той е трябвало:
• да избере по-достъпно място за цистерната с вода,
• да поиска от доставчика на вилковия товарач да осигури обучен асистент, който да насочва оператора,
• да съгласува с оператора на вилковия товарач значението на сигналите с ръце, които ще използва.
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Г лава  7

Трудови ресурси

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•

експозиция на работниците
на опасности,

•

ангажираност на
работниците,

Тъй като голяма част от мощта на предприятието се дължи
на неговата работна сила, от съществена важност е
работниците да са компетентни, да бъдат в безопасност,
здрави и щастливи. Трудовият ресурс на много земеделски
стопани включва тях самите, техните брачни партньори,
деца и роднини. Според нуждите в натоварените периоди
някои от тях използват платени работници, докато други
наемат работници за по-продължителни периоди. Семейните
връзки и трудовите правоотношения обаче не са от значение, когато става дума за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд за работещите.

7.1

•

уязвимите работници,

•

съоръженията,

•

допълнителни мероприятия
за социалното обезпечаване,

•

насилие сред персонала,

•

разглеждане на конкретен
случай.

Експозиция на работниците на опасности

Хората, които в най-висока степен са изложени на опасности, са онези, които извършват трудовите
дейности, а именно Вие и Вашите работници.
Когато опасностите не се контролират, Вие и Вашите работници може:
•
•
•
•

да бъдете наранени при злополука,
да се заразите с някаква болест,
да получите увреждания,
да загинете.

Макар че работникът може да е виновен за дадена злополука, това по никакъв начин не ограничава
отговорността на земеделския стопанин, че преди злополуката е трябвало да предприеме всички възможни
стъпки за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.
В исторически план селското стопанство е един от най-опасните
отрасли за работниците в ЕС, като смъртните случаи са 400—500
жертви годишно.
Работниците са изложени на:
• екстремни метеорологични условия,
• многократно повтаряща се ръчна работа,
• движението на превозни средства и работата на машини,
• контакт с биологични агенти,
• контакт с опасни вещества,
• падане, премазване и още много.

Ангажирайте Вашите работници

Отделете малко време, за да помислете как бихте могли да
направите работата им по-безопасна и здравословна. Когато
работниците са здрави и се намират в безопасни условия,
се отчита по-голяма производителност, отколкото, когато са
претоварени, стресирани, малтретирани или наранени.
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7.2

Ангажираност на работниците

Осведомявайте работниците си по въпросите, свързани със здравословните и безопасни
условия на труд, и за рисковете, на които са изложени. Ангажирайте работниците си в
процеса на откриване и документиране на опасностите (Глава 4: Оценка на риска); провеждайте редовни срещи с тях, изслушвайте проблемите им и искайте мненията и препоръките им
(Глава 3: Организиране на здравословни и безопасни условия на труд). Участието на заетите
лица е законово изискване.

7.3

Уязвими работници

Често работниците
са в състояние да
намерят практически
и ефективни решения
за опасностите на
работното място.

7.3.1 Младите работници обикновено са неопитни и по-скоро импулсивни. Те имат нужда от
обучение и строг надзор, докато придобият достатъчна квалификация (Глава 6: Обучение).

7.3.2 По-възрастните работници са по-уязвими на метеорологични условия, умора и стрес. При тях
може да има ограничения, дължащи се на тяхната възраст, а могат и да страдат от хронични заболявания.
Възможно е зрението им, слуха, силата, рефлексите, скоростта на движение и дори производителността
им да са понижени. Трябва да им се дава работа, която е подходяща за тях, да се упражнява
строг надзор с цел контрол на рисковете, на които са изложени, като често се извършва
профилактично здравно наблюдение (Глава 8: Управление на здравните грижи).

7.3.3 Членовете на семейството може да са склонни или да се налага да помагат, но
трябва да имате предвид тяхната квалификация за всяка задача, тъй като те може да не
са все още обучени и следователно да са изложени на по-голям риск.
7.3.4 Бременните работнички: за тях трябва да се преценява какви трудови
дейности биха могли да извършват безопасно, без да има риск от спонтанен аборт или
някакво друго усложнение за майката или плода.

7.3.5 На работниците с увреждания трябва да се възлага работа, отговаряща на техните
възможности. Възможно е да се наложи да се вземат предвид допълнителни аспекти в зависимост от
техните нужди и възможности
7.3.6 Детски труд не бива да се използва (Глава 11: Деца). Когато децата от
семейството на земеделския стопанин придружават родителите си при изпълнение на
определени задачи, трябва да се имат предвид съответните опасности и рискове, които
трябва да бъдат обяснени на децата, ако е уместно, и да се контролират, за да не се излага
нито едно дете на неприемливи рискове.

7.3.7 По отношение на работниците имигранти имигранти често е необходимо да се
вземат предвид допълнителни аспекти
•

•

•

Затруднената комуникация вследствие на използването на различни езици може да доведе
до неправилни тълкувания, недоразумения и/или злополуки, заболяване или влошено здравословно състояние. В такъв случай е нужно най-важната информация и инструкциите във връзка
със здравословните и безопасни условия на труд да бъдат преведени на езика на лицата, които
извършват работата. Може да използвате също така практически демонстрации на работното
място, анимации, картинки и прости команди с езика на знаците. Не давайте сложни инструкции,
не крещете и не изразявайте гняв или недоволство, когато те не разбират нещо.
Културни различия — положете усилия да научите някои основни принципи относно културните корени
на Вашите работници, тъй като това може да Ви спести неприятни изненади и недоразумения. Хранителните
навици и отношението към пиенето могат да бъдат много силно изразени в някои култури. Възможно е
определени жестове да бъдат много обидни за хората от някои култури.
Религията може да е важна за работника или да му налага някои ограничения, затова се опитвайте да
правите известни отстъпки с оглед на религиозните потребности.
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Работниците имигранти понякога живеят на обекта и може да водят и семействата си със себе си. Трябва
да осигурите прилични жилищни помещения, чиста вода за пиене и медицински грижи за тези
семейства. Необходимо е да вземете предвид всички рискове за тяхната безопасност и здраве и да осигурите
контролирането на въпросните рискове. Ако работникът Ви е сигурен, че неговото семейство е в безопасност и за
него се полагат грижи, той ще Ви сътрудничи в по-голяма степен и ще изпълнява инструкциите на стандартите
за здраве и безопасност.

7.4

Санитарно-хигиенни съоръжения

Винаги осигурявайте подходящи помещения за почивка и санитарни помещения за работната ръка. Те включват:
•
•
•
•
•

чисти тоалетни,
студена и топла вода,
сапун и хартиени кърпи за еднократна употреба (или еквивалентни) за измиване и подсушаване на ръцете,
душове и съблекални, ако са необходими, както и
отделни помещения за мъже и жени, ако имате работници и от двата пола.

7.5

Допълнителни социално-битови
мероприятия

Ако е уместно, уверете се, че работниците могат в достатъчна степен да общуват със семействата си, особено ако
семейството е далеч и не могат да го посещават често.
•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставяйте информация, указания, обучение и подходящ надзор в разбираема форма.
Вземете мерки за предоставяне на медицински грижи,
когато такива са необходими.
Осигурявайте безплатни лични предпазни средства
(Глава 9: Лични предпазни средства).
Предоставяйте цялата необходима информация за
конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнявани.
Осигурявайте подходящи развлечения, ако работниците
живеят на обекта (например сателитна телевизия).
Осигурявайте достатъчно време за почивка и имайте предвид, че работниците може да са изморени (умората
може да повиши риска от злополуки).
Уважавайте нуждите на работниците — говорете с тях и никога не пренебрегвайте техните опасения.
Искайте мнението на работниците, когато е уместно (Глава 3: Организиране на здравословни и безопасни
условия на труд).

7.6

Насилие сред персонала

Накрая, имайте предвид че между работниците могат да възникнат прояви на насилие. Има случаи с работници,
въвлечени в побои, обвинявани в малтретиране, сексуален тормоз, изнасилвания или нападения. Погрижете
се да опознаете добре работниците си. Обсъждайте с тях всички поставени от тях въпроси или проблеми. По
този начин ще научите за евентуални конфликти или лични разногласия сред тях и ще бъдете в състояние да
предотвратите прерастването на конфликта в насилие. Във всички случаи Вашето лично поведение, Вашето
отношение и степента на надзор могат да окажат влияние върху тяхното поведение.
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Разглеждане
на конкретен
случай
На работник в свинеферма било възложено да почисти
силоза за фураж, така че на следващия ден да бъде напълнен отново. Той трябвало да свърши работата с друг
работник. Поради внезапно заболяване на втория работник той решил да свърши работата сам. Докато слизал
в силоза, той паднал и си ударил главата в стената на
силоза: намерен бил мъртъв седем часа по-късно.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

работникът да се нарани, докато работи в силоза,
работникът да остане в силоза без да има кой да му помогне,
падане от височина.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид, че:
• работникът е работел сам.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, кома, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, ако е бил оценил ситуацията преди това?
Той е трябвало:
• да посочи заместник на болния работник,
• да предостави на работниците описанието на метода за осигуряване на безопасност,
• да упражнява надзор върху работата на редовни интервали от време.
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Г лава  8

Управление на
здравните грижи
Всеки път, когато се обсъждат здравословните и
безопасни условия на труд, повече внимание се отделя
на безопасността, а рисковете за здравето често се
пренебрегват. Обикновено е така, защото липсата на
предпазни мерки за безопасност може да доведе до злополуки, които да причинят непосредствено нараняване
или смъртен случай, докато здравословните проблеми по
принцип се изострят постепенно и на един по-ранен етап
може да не са очевидни. Произтичащите от трудовата
дейност здравословни проблеми следва да се разглеждат
като бавно настъпващи злополуки, които често имат
също толкова сериозни, а понякога дори по-сериозни
последици, отколкото много от обичайните злополуки.
8.1

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

последици за здравето,
профилактично здравно
наблюдение,
зоонозни болести,
алергии
ваксинации,
прегледи,
астма,
мускулно-скелетни
увреждания,
последици за здравето,
свързани с метеорологичните
условия,
кожни болести,
първа помощ,
докладване на свързани
със здравето проблеми и
злополуки,
разглеждане на конкретен
случай.

Проблеми със здравето

Проблемите със здравето обикновено:
•
•
•
•
•

се развиват постепенно,
трудно се установяват,
продължават дълго,
трудно се свързват с причината,
често не са диагностицирани официално.

Здравето на работниците в стопанствата може да бъде
изложено на риск вследствие на:
•
•
•
•
•
•

8.2

прекомерен стрес,
зоонозни болести,
алергии,
мускулно-скелетно натоварване,
излагане на екстремни метеорологични условия,
контакт с почва, флора и фауна, биологични агенти
(кожни болести) и животни.

Профилактично здравно наблюдение

Мониторингът на здравето на работниците е предвиРаботниците в стопанствата често са
ден в законодателството. Това означава, че ако по закон
изложени на физически натоварвания, които са
се изисква, заетото лице е длъжно да ходи на преглед при
опасни за здравето или са ненужно изморителни.
лекар на определени интервали от време за сметка на
работодателя. Целта на това изискване е да се установи дали свързаните с работата дейности причиняват или
влошават някои здравословни проблеми на работника. Работникът се изследва за въздействия върху здравето,
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които има вероятност да настъпят, предвид определената за извършване работа.
Освен това профилактичното здравно наблюдение помага да се установи дали
даденият работник е подходящ за възложената работа. Например от работник,
страдащ от астма, не трябва да се очаква да работи със сено или фуражи за
животните, докато работник със сърдечносъдово заболяване или сериозно
увреждане на зрението не бива да работи като шофьор.
Профилактичното здравно наблюдение изисква инициативност. То
спомага за установяването на свързаните с работата здравословни проблеми
преди да са настъпили сериозни увреждания за работника. Всички свързани с
работата здравословни проблеми трябва да се съобщават на лекаря незабавно
и да се предприемат подходящи действия.

Работата, свързана с експозиция на някои химикали, изисква
медицинско наблюдение на служителя.

Полезно е земеделският стопанин да води досие за всеки от своите работници, в което да документира информация за всички хронични заболявания,
алергии или здравословни проблеми, които биха могли да се влошат, както и
за вземаните лекарства.

8.3

Зоонозни болести — инфекции и заболявания,
които се предават от животни на хора

Когато хората са в контакт с животни, винаги съществува риск от заразяване със зоонозни болести. Не всички болести по животните могат да се
предават на хората, но много от тях все пак могат — вж. таблица „Зоонозни болести“ в допълнение 6.1.
Възможно е да намалите риска от заразяване чрез подобряване на практиките си в животновъдството, осигуряване на ефективна вентилация, организиране на често ваксиниране на животните, поставяне на болните
животни под карантина и поддържане на добра лична хигиена.
Ако имате подозрение за заразяване със зоонозно заболяване, незабавно се свържете с Вашия лекар.

8.4

Алергии

Алергиите от ужилване от насекоми и ухапване от влечуги могат да причинят всякакви последици — от
леко подуване до анафилактичен шок и смърт. Хората често не подозират за алергии, които може
да имат по рождение или които могат да развият във всеки етап от своя живот. Ако претърпите
някакъв инцидент, дори последиците да са леки, следва да се консултирате с лекар, който ще Ви
посъветва как да го лекувате и дали трябва да си направите допълнителни изследвания за алергии.
За съжаление не всички алергии могат да бъдат установени предварително чрез изследвания и никога
не е възможно със сигурност да предвидите реакцията на Вашия организъм при ужилване или ухапване
в даден момент, дори ако това се е случвало в миналото.

Ужилването от пчела може да има
сериозни последици за човек, който е
алергичен към насекоми.

Ако ужилването или ухапването налага лечение, изключително важно е лекарят или медицинската сестра да
знае какво насекомо или влечуго е причинителят, за да може да приложи подходящата противоотрова. Трябва
да знаете също така, че има интервал от време, в рамките на който на жертвата трябва да се постави инжекция
с противоотровата. Вашият лекар може да Ви даде и други съвети.
Повечето змии не са опасни, но е от полза, ако можете да разпознавате отровните сред фауната във Вашия район.
Пестицидите и опасните вещества като цяло, ако бъдат вдишани, погълнати или проникнат през кожата, могат да
причинят алергии, анафилактичен шок, дори смърт. Симптомите могат да бъдат незначителни или сериозни.
Те могат да бъдат краткотрайни или с течение на времето постепенно и сериозно да влошат здравето.
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8.5

Ваксинации

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако все още не сте ваксинирани срещу тетанус, хепатит или някоя друга ваксина,
която би могла да Ви предпази от заразяване с потенциално животозастрашаваща болест.

8.6

Прегледи на слуха, зрението и сърдечносъдовата система

Експозицията на високи нива на шум и прекомерни вибрации следва да бъде сведена до минимум, доколкото е
възможно, а когато експозицията се дължи на естеството на работата (например използване на верижен трион,
превозно средство или на машина), трябва да се следят евентуалните последици за здравето и да се оценяват
на интервали от време, определени от специалист. Трябва да направите справка при Вашия национален орган
относно максималната разрешена продължителност на експозицията и граничните стойности на експозиция.
Когато оценявате експозицията на шум и вибрации, имайте предвид следните фактори:
•
•
•
•
•

интензивността,
честотата (на емисиите),
продължителността на експозицията (постоянна или с прекъсвания),
близостта на източника,
комбинирания ефект от множество източници.

Шепот
Нормален разговор
Тон на телефонно позвъняване
Градско движение вътре в кола
Метро

30
60—70
80
85
95

dB
dB
dB
dB
dB

Ниво, над което честата или продължителна експозиция
може да доведе до трайна загуба на слуха
85
100
Мотоциклет
110
Електрически трион
115
Рок концерт

dB
dB
dB
dB

Ниво, при което започва болка
Пневматичен уред за занитване
Реактивен двигател

125
125
140

dB
dB
dB

Глухота

180

dB

8.7

Като ориентировъчни стойности могат
да послужат следните: домашна резачка
поражда 80 dB; превозно средство с
повишена проходимост (ATV), трактор или
комбайн — 85 dB; бормашина — 95 dB;
помпа за напояване — 100 dB; и верижен
трион — 110 dB.
Изследванията на очите и прегледите
на сърдечносъдовата система са важни,
особено ако работите с машини, шофирате или работите на височини. Зрението
обикновено отслабва постепенно и този
процес се подценява.

Астма

Работниците, които страдат от астма, трябва да избягват
следните видове работа:
•
•
•
•
•
•

със сено, фуражи, семена и цветове,
с домашни птици,
в запрашени условия,
в много топло и слънчево време,
в зони със силни миризми,
в силози и други ограничени пространства.

Превенцията е по-добра от лечението.

Винаги дръжте подръка
лекарствата си!
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8.8

Мускулно-скелетни увреждания

Протягането при бране на плодове, навеждането при засаждане, плевене и бране на ниски растения, повдигането
и носенето на големи тежести, работата с машини, шофирането на дълги разстояния, различните задачи,
включващи дърпане и бутане — всички тези задачи почти винаги причиняват на земеделския стопанин или
работник различни мускулно-скелетни увреждания, в това число болки в кръста, разтегляне на сухожилия и
мускули и деформации на гръбначния стълб, краката, ръцете, раменете и в областта на врата.
Берачите на тютюн, например, развиват проблеми с китките поради непрекъснатото движение на ставата на
ръката при ръчно бране на тютюневите листа. Този проблем засяга и млекопроизводителите, тъй като
обемът на работа с натоварване на китките е голям, дори когато доенето е механизирано.
При повдигането на товари трябва да се съобразяват много аспекти.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дайте си сметка за точното тегло, което ще повдигате — първо го преценете.
В зависимост от теглото, формата и опаковката преценете дали можете да го повдигнете или се
нуждаете от помощта на друг обучен работник или от механизирана помощ.
Преди да повдигнете каквото и да било, първо решете къде ще го местите и как да преместите
тежестта по безопасен начин.
Ако е възможно, осигурете работни повърхности на височина, които улесняват повдигането, манипулирането и поставянето обратно долу на тежестите.
Ако е възможно, използвайте механични системи (например ръчни колички, вагонетки, телескопични
товарачи или трактори, оборудвани с подемни съоръжения за повдигане на товари).
Ако е възможно, използвайте системи за дърпане.
Сведете до минимум действията по повдигане в работата си като цяло.
Ако все пак в работата Ви се налага повдигане, обучете работниците в правилните техники и пози
за повдигане и носене на тежести.
Носете подходящо облекло, за да можете да се приближите до материала, който ще повдигате
(например гащеризон).
Никога не се опитвайте да повдигате каквото и да било на ръба на възможностите си.

Ръчното повдигане на
големи тежести може да
причини сериозни увреждания на гърба, раменете
и врата.

Когато повдигате тежести:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дръжте гърба си изправен и приклекнете,
пренесете собственото си тегло на краката си,
приближете товара възможно най-близо до тялото си,
разпределете тежестта поравно между ръцете си,
предпазвайте ръцете си с ръкавици, ако структурата на товара е неравна,
ако е възможно, бутайте или дърпайте товара вместо да го повдигате,
товарите с дръжки обикновено се повдигат по-лесно,
най-лесно се повдигат товари, когато се намират на височина между лакътя
и рамото,
за по-големи тежести поискайте помощ от обучен работник и разпределете
товара помежду си,
ако е възможно, разделяйте по-големите товари на по-малки части,
правете кратки почивки.

Според Евростат селското стопанство
е отрасълът, в който се наблюдават
най-много свързани с работата мускулноскелетни проблеми.

Когато работите с твърде големи тежести,
използвайте подемно оборудване.
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8.9

Последици за здравето, свързани с метеорологичните условия

Експозицията на крайни метеорологични условия, докато се работи на полето, може да доведе до преохлаждане, измръзване, слънчев удар, топлинен удар, обезводняване и рак на кожата.
Какво можете да направите?
•
•
•

•

•

•

Планирайте работата така, че да оптимизирате условията на труд.
Обличайте се подходящо, в зависимост от
метеорологичните условия.
Ако е горещо и слънчево, използвайте
шапки, слънчеви очила, слънцезащитен
лосион, пийте вода и почивайте на сянка.
Ако е студено и влажно, се обличайте
топло, носете водонепромокаем гащеризон, вземете топла вана и сменете
дрехите си веднага след приключване
на работа.
Планирайте дейностите си по такъв начин, че
да сведете до минимум експозицията на
екстремните метеорологични условия.
Отложете дейностите, които могат да Ви
изложат на риск при неблагоприятни метеорологични условия.

8.10

Берачите на тютюн, които берат листата на ръка, са изложени
на риск от инфекции на кожата поради продължителния
контакт с почва, пестициди, торове и никотин.

Кожни болести

Кожни инфекции се срещат много често в селското и горското стопанство. Продължителният контакт
с биологични агенти, почва, растения, пестициди и торове, наноси, животни, оборски тор и дървен материал
може да доведе до инфекции, тумори, белези и развитието на гъбични заболявания. Предпазвайте ръцете си
колкото е възможно повече, като носите ръкавици и посетите лекаря си, ако кожните проблеми не отшумят.
Много зоонозни болести като антракс, гъбична инфекция на скалпа (tinea capitis) и ектима се предават чрез
замърсяване на кожата.

8.11

Първа помощ

На обекта винаги трябва да имате подходящ комплект за първа помощ, който да се държи на лесно
достъпно място. В аптеките се предлагат готови комплекти, а фармацевтите могат да Ви предоставят списък
за минималното съдържание в тях, ако има такива изисквания според Вашето национално законодателство.
Изключително полезно е, ако Вие или друг член на семейството или персонала преминете обучение за
първа помощ и при нужда да можете да оказвате незабавна помощ.
Направете списък с телефонните номера на:
•
•
•
•

спешни случаи — 112,
най-близката болница,
вашия лекар,
център по отравяния..
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Разглеждане
на конкретен
случай
А. Дж. в продължение на много години е работила за един
производител на картофи. Работата ѝ била да вади картофите, да ги поставя в касети и да товари касетите в
камиони. Тя вършела това в продължение на 15 години. В
момента тя страда от увреждания на гръбначния стълб
и иска обезщетение от бившия си работодател за настоящия си здравословен проблем.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска на дейностите, свързани с прибирането на картофи, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•

хронични проблеми с гръбначния стълб, мускулите и гърба.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• вдигането и носенето на тежести,
• многократно повтарящото се навеждане,
• неудобната поза,
• продължителното работно време.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

хронични проблеми с гръбначния стълб, мускулите и гърба.

Ако земеделският стопанин е бил преценил ситуацията
предварително, какви мерки за контрол е трябвало да предприеме?
Той е трябвало:
• да автоматизира процеса във възможно най-голяма степен,
• да осигури ергономични контейнери, ако е трябвало те да бъдат повдигани от работниците,
• да се погрижи движенията с повдигане и завъртане да бъдат премахнати от процеса на работа,
• да прецени възможностите и пригодността на всеки работник,
• да осигури подходящи паузи и време за почивка,
• да осигури обучение за своите работници по правилните техники за повдигане, които да се използват за
задачата,
• да гарантира, че повдиганите тежести и работното време на работниците не надвишават техните възможности,
• да осигури профилактично здравно наблюдение — здравето на работниците е трябвало да се следи
периодично.
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Г лава  9

Лични предпазни
средства

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•
•
•
•
•

избор на ЛПС,
използване и поддръжка
на ЛПС,
ЛПС, използвани в селското
стопанство,
други видове облекло,
разглеждане на конкретен
случай.

Когато се разглеждат предпазните мерки за здравето и безопасността личните предпазни
средства (ЛПС) са последната възможност и трябва да се използват едва след изчерпване на
всички други средства за контрол на риска. Причината за това е, че ЛПС предпазват само отделното
лице, но не предотвратяват възникването на злополука. Не по-маловажен е и фактът, че често
те предпазват носещия ги само частично, като намаляват сериозността на последиците.

9.1

Избор на ЛПС

Когато избирате ЛПС, Вие трябва да помислите над
следното:
Каква е задачата, която искате да бъде изпълнена?
От какви опасности трябва да се предпазите?
Коя част или части на тялото се опитвате да предпазите?
Какви са нужните технически характеристики за ЛПС
(запишете ги)?
• Кои са ползвателите (уверете се, че ЛПС са подходящи
и ще станат на ползвателите — подходящ вид и точен
размер)?
Преди да закупите ЛПС се уверете, че техническите
характеристики, които сте определили, са изпълнени.
•
•
•
•

Важно е да използвате ЛПС, които са подходящи
за задачата, която ще бъде изпълнявана.

Когато например задачата предвижда пръскане на ябълкови дървета с пестициди и се използва преносима пръскачка
(често наричана ранична пръскачка), опасностите са:
•
•
•
•

опръскване или разливане на пестицида по време на приготвянето, смесването или измиването,
контакт с кожата или очите,
вдишване или поглъщане на пестицид по време на пръскането,
ръчна обработка и падащи предмети.

За ЛПС важат следните технически характеристики:
• подходящи са гъвкави ръкавици от PVC без подплата —
кожените и брезентовите ръкавици не са приемливи поради
голямата им пропускливост, а ръкавиците за еднократна
употреба са подходящи само за определени задачи,
• ботуши от PVC до средата на прасеца със стоманено бомбе
са подходящи за защита срещу разливи и падащи предмети,

•
•

препоръчва се маска за цялото лице, а не очила, които
предпазват само очите,
за защита на главата може да се използва шапка с широка
периферия, която може да се пере.

Освен това трябва:
• да се уверите, че се използва правилният размер,
• да осъществите контакт с производителя или местния
доставчик, за да осигурите закупуването само на ЛПС с
точните технически характеристики,
• да се уверите, че всички ЛПС са облечени и поставени
преди отварянето на каквито и да било контейнери с
пестициди и всички лица, които не носят съответните ЛПС,
са извън границите на определената опасна зона.
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9.2

Използване и поддръжка на ЛПС

Личните предпазни средства ще защитят ползвателя от дадена опасност, при условие че следните правила
са спазени.
•

ЛПС са подходящи за дейността, която ще се осъществява.

Например когато купувате безопасни обувки, мислете за всички дейности, които ще извършвате,
докато ги носите.

При пръскане с химикали
•
•
•
•
•

обувки с бомбе за предпазване в областта на пръстите,
противоплъзгащи подметки,
междинна пластина в подметката, устойчива на пробиване,
устойчиви на износване и срязване,
устойчиви на химикали (горива, масла, смазки, разтворители, слаби и разредени киселини, фитосанитарни продукти).

При операции по поддръжката
•
•
•
•
•

ABG бомбе за предпазване в областта на пръстите,
противоплъзгащи подметки,
устойчиви на износване с подсилена опора за краката,
хастар против изпотяване,
шприцовано ходило, за да може кракът да диша и да се контролира изпотяването.

При заваряване
•
•
•
•
•

водонепропускливи,
противоплъзгащи подметки,
топлоустойчиви,
каучуково ходило, устойчиво на въглеводородни съединения и контактно нагряване,
бързо освобождаващи се закопчалки.

При работа в много студени зони
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хастар с подложки за предпазване на краката,
дишащи,
противоплъзгащи подметки,
подметки с изолация против студ,
изключително студоустойчиви PU+N обувки (до – 40 °C),
лекота,
стоманена вложка,
неметално предпазно бомбе,
с ударопоглъщащ ефект.

Помислете какви подходящи ЛПС да използвате, когато работите с верижен трион
за рязане на дърва:
•
•
•
•

каска с предпазна маска за цялото лице и антифони за предпазване от откат, падащи клони,
отхвръкнали трески и камъчета, шум,
предпазни панталони, устойчиви на срязване и изработени от специална материя
(определена според нивото на максималната скорост на триона),
ръкавици за работа с трион, изработени от устойчива на срязване материя,
ботуши за работа с трион, изработени от специална материя за тази цел със стоманени
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Уверете се, че:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

всички ЛПС имат маркировка „CE“,
указанията на производителя се спазват,
всички използвани ЛПС са с подходящия размер за ползвателя/стават му,
продължителността на използване на ЛПС отговаря на указания
период от производителя,
ЛПС се почистват и поддържат правилно,
ползвателят е обучен как да използва съответните ЛПС,
срокът на годност на ЛПС не е изтекъл (дори твърдите каски и очила
имат срок на годност),
ЛПС не се използват за цели, различни от посочените от
производителя,
използваните ЛПС не се използват с други, несъвместими ЛПС.
Винаги се консултирайте с Вашия местен доставчик,
производител или някой специалист. Не правете
опит да купувате ЛПС от наличните в магазин,
където няма възможност за специализиран съвет.

Предпазните обувки със стоманени
бомбета защитават краката от
наранявания.

ЛПС обикновено са предназначени за един ползвател, тъй като се подбират по размер,
удобство и други характеристики на отделното лице. Ако ЛПС трябва да се използват от други,
те трябва първо да бъдат почистени и дезинфекцирани. Важно е работниците да знаят
как да се грижат за своите ЛПС, как да ги почистват, поддържат и съхраняват, за
да се гарантира, че те ще запазят своята ефективност.
ЛПС трябва да се предоставят безплатно от работодателя. Работодателят трябва да включва работниците
в избора на ЛПС и да документира направения избор. Работодателят трябва да обучава работниците и да им
дава подходящи инструкции за безопасното им използване.
Като цяло ЛПС не бива да се използват за други цели, освен свързаните с работата. Най-добре е ЛПС
да се съхраняват в шкафове на обекта, а не да се разрешава на работниците да вземат своите ЛПС вкъщи.
Когато на работниците е позволено да вземат ЛПС вкъщи, от тях може да се поиска определена част от цената на
ЛПС. Лица като горски работници, които често се местят, обикновено съхраняват ЛПС в своите превозни средства.

9.3

Обичайно използвани ЛПС

Често използваните лични предпазни средства включват следните:
•

•

•

•
•
•

ръкавици за предпазване на ръцете от контакт с опасни
вещества, горещи или студени повърхности, ужилвания,
груби структури или остри инструменти,
ръкавици за еднократна употреба, които се използват
при лечението на болни животни или оказване на помощ
при раждания,
предпазни обувки или ботуши — в зависимост от
техните характеристики, за осигуряване на защита от
материали, които може да бъдат изпуснати, добитък,
който може да Ви настъпи, ухапвания от змии, плевели,
хлъзгави повърхности, статично електричество, проникване на остри предмети, проникване на вода,
очила за предпазване на очите от отклонени частици и изпарения при плевене, заваряване, рязане, работа
в работилница или когато може да има разлято масло,
тампони за уши и антифони за предпазване на слуха от високите нива на шум, издавани от машини като
верижни триони или животни като прасета, когато биват премествани,
защита на лицето трябва да се използва при заваряване за предпазване на очите, носа и устата от
изпарения, топлина и отхвръкнали метални частици,
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•
•
•
•

•

защита на лицето, която трябва да се носи при смесване, пръскане или разпръскване на химикали или
използване на разредители, както и при шлифоване на метал и рязане на дървен материал,
твърди каски за предпазване от наранявания от падащи предмети,
индивидуален дихателен апарат при работа в ограничени пространства като силози,
обезопасителни ремъци и колани се използват при работа на височина. Те обаче са от полза само ако са
захванати на място, което може да издържи тежестта на работниците и по този начин да ги спаси от падане
вертикално надолу, както и от странични удари. Никога не използвайте обезопасителни ремъци и колани,
ако работите сам. Не забравяйте: ако висите на обезопасителни ремъци и не можете да слезете, може да
се окаже фатално. Разполагате с най-много 30 минути, през които могат да Ви спасят, затова винаги при
използване на обезопасителни ремъци и колани трябва да разполагате с план за спасяване на хора
в извънредни ситуации.
Загубата на съзнание при висене, известно също така като „синдром на висенето на сбруя“ (HHS), е последица
от поддържане на човешкото тяло в вертикално положение без никакво движение за определен период от
време (например човек, който е пристегнат в обезопасителни ремъци и колани). В такива случаи, ако човекът
се изтощи и изгуби съзнание, но остане във вертикално положение, рискът е смърт, тъй като мозъкът му не
получава нужния кислород,
защитното облекло, което се носи за предпазване от химикали, трябва да е подходящо за вида на
химичните продукти, които се пръскат, с които се оперира или се използват от работника (вж. информационния
лист за безопасност, предоставен от производителя или доставчика).

9.4

Облекло

Елементите на облеклото се приемат за лични предпазни средства само ако са проектирани, изпитани
и сертифицирани за защита срещу предварително определени опасности.
Например жилетките, носени от работниците в зони с ниски температури (например
в хладилни помещения), осигуряват защита в определени температурни диапазони,
а панталоните на дърварите предпазват ползвателя си от порязване с трион.
Във всички случаи облеклото и спомагателното оборудване изпълняват важна роля
за осигуряване на безопасност в ежедневието.
Облеклото може да Ви предпази::
✔✔ в горещо и слънчево време трябва да се носят облекло в светли цветове, шапки и
слънчеви очила, за да отразяват топлината и да Ви предпазват от ослепителния
блясък,
✔✔ в условия на студ трябва да се носи топло облекло,
✔✔ а при дъжд и сняг — водонепропускливи връхни дрехи.
Облеклото и дори ЛПС могат да повишат риска, ако не са подбрани правилно.
✘✘ Не носете твърде свободни сигнални жилетки, ризи, палта, ръкави или връзки, когато работите на машина,
тъй като се подлагате на риска тези елементи на облеклото да бъдат захванати.
✘✘ Не допускайте работници с дълги пуснати коси в близост до машини; косите се държат вързани
✘✘ Не носете стари дрехи, които може да са се отпуснали или по други причини да не са подходящи — носете
добре прилепващи гащеризони или подобни.
✘✘ Не носете бижута.
✘✘ Не носете неподходящи ръкавици и маски за лице, тъй като те всъщност могат да увеличат риска при
манипулиране на пестициди или пръскане с тях.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Земеделски стопанин приготвял пестицид за пръскане
на овощна градина. Той стриктно спазил инструкциите
на производителя, защото знаел, че тези вещества
са силно токсични. Той винаги използвал ръкавици,
когато работел с химикали, за да предпази ръцете си,
като предпочитал ръкавици за еднократна употреба,
които може да изхвърли след свършване на работата.
Земеделският стопанин имал кутия с медицински
ръкавици, закупена от супермаркета. Ръкавиците били
с отлично качество. Няколко часа след използването
им обаче той получил сериозен обрив по ръцете: зачервяване, болка, парене и подуване.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•
•

раздразнение на кожата,
поглъщане,
вдишване на изпарения,
експозиция на токсични вещества.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• неподходящите ръкавици и личните предпазни средства като цяло.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

раздразнение, възпаление, заболяване, анафилактичен шок, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, за да намали риска?
Той е трябвало:
• да прочете и да спазва информацията за безопасност, посочена на съда с препарата, и да направи справка
в информационния лист за безопасност,
• да подбере подходящи ръкавици, като вземе предвид техните технически характеристики като степен на
просмукване, време за проникване и влошаване на качествата,
• да подбере и използва всички съответни ЛПС (защита на лицето, ръкавици, обувки и връхни дрехи).

49

Г лава  1 0

Готовност и реак
ция при извънредни ситуации
Колкото по-отдалечен е Вашият обект, толкова по-малко ще може да се разчита на телекомуникациите, а колкото по-опасни са Вашите дейности, толкова
по-голяма е нуждата от планиране и подготовка за извънредни ситуации.
10.1

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•
•
•
•
•
•
•

планиране на Вашата реакция
в извънредни ситуации,
допълнителни мерки за горскостопанските мероприятия,
мерки за предотвратяване на
пожари,
гасене на пожари,
наводнения,
бури,
разглеждане на конкретен
случай.

Планиране на Вашата реакция в извънредни ситуации

Когато планирате възможни извънредни ситуации, трябва да помислите над следните въпроси:

С какви видове извънредни ситуации има вероятност да се сблъскам?
Има два вида извънредни ситуации:
• природни бедствия като наводнения, бури, суши, свлачища, земетресения и
изригвания на вулкани, както и
• злополуки поради човешка намеса като пожар, удавяне, прекъсване на
електричеството, разливи или течове, злополуки с автомобили или машини,
контакт с надземни електропроводи, попадане в ограничено пространство,
нападение от раздразнено животно.

Какви мерки може да бъдат взети предварително, за
да бъда подготвен?
Вземете инициативата в свои ръце, съставете план за действие и бъдете
готов/а да го приложите на практика.

Планирайте действията в извънредни
ситуации преди да се случат.

Съставете списък на задачите: какво и от кого се очаква. Кой дава сигнал за прилагане на плана за действие
в извънредни ситуации? Кой се обажда на съответните органи? Кой изключва захранването, спира или изолира
машините? Съставете списък на задачите и съгласувайте с Вашите работници кой ще отговаря за всяка една
задача. Включете така също някои непредвидени ситуации като например кой поема изпълнението, ако отговорникът за всяка конкретна задача не е на разположение.

Какво е нужно?
Планът за действие ще Ви покаже от какво се нуждаете. Нужни са Ви лесно достъпни маршрути за евакуация от
вътрешните зони, в това число от помещенията, в които се държи добитъкът, от плевните, силозите, хранилищата
и работилниците. В зависимост от естеството на Вашата дейност, може да са нужни системи за откриване и
предупреждение. Системата за предупреждение трябва да се чува на обекта и също така може да е програмирана за
позвъняване на мобилния Ви телефон. Може да се наложи да осигурите осветление за извънредни ситуации, знаци, аварийни
решетки от вътрешната страна на вратите. Трябва да определите сборен пункт при евакуация. Трябва да можете да разчитате
на телекомуникациите: надеждни ли са те във Вашия район? Имате ли нужда от сателитен клетъчен телефон за извънредни
ситуации? Желаете ли Вашата система за предупреждение да бъде свързана с регионалната пожарна служба? Посочени ли
са телефонни номера за извънредни ситуации на различни достъпни места? Важно ли е да се инсталират автоматизирани
противопожарни системи? Задължително се нуждаете от пожарогасители, поставени на подходящи места. Знаете ли как да ги
използвате? Трябват Ви комплекти за оказване на първа помощ и, ако е възможно, обучени лица за оказване на първа помощ.
Имате ли нужда от генератор за аварийно електрозахранване в готовност? Ако отговорът е да, правилно ли е инсталиран?
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Осъществим ли е моят план?
Проверете практическата пригодност на Вашия план за действие в извънредни ситуации, като извършите
пробно провеждане: засечете времето, за което хората се събират, осведомеността на отговорниците за
най-важните действия и наличието на оборудване. Пробните мероприятия трябва да се провеждат редовно,
но най-малко веднъж годишно, и да включват всички работници. В зависимост от големината и мащаба на Вашето
предприятие тези пробни мероприятия за действие в извънредни ситуации може да включват също така службите
за спешно реагиране. Осигурете редовна проверка и пълнене на пожарогасителите от производителя. Вземайте
си поуки от пробните мероприятия, въвеждайте необходимите промени и усъвършенствайте Вашите планове за
действие в извънредни ситуации. Единствено по този начин може да сте сигурни, че плановете Ви за действие в
извънредни ситуации ще сработят в случай на нужда.

Какво се е променило?
Пожарогасителите
трябва да са подръка.

Изменете Вашия план, когато хората, инфраструктурата, оборудването и опасностите са се променили.
Напомняйте на хората за задълженията им в извънредни ситуации. Важно е да разчитате на пълната им ангажираност
със съответните задачи, в противен случай планът ще се провали. Вземайте си поука от всеки инцидент или от всеки
случай, когато се използва пожарогасител или се оказва първа помощ. Какво се обърка? Можеше ли да се случи
нещо по-лошо? Добре ли сработи планът за действие в извънредни ситуации? Може ли този план да бъде подобрен?

10.2

Допълнителни мерки за горскостопанските мероприятия

Ако работите в гората и непрекъснато променяте местоположението си, трябва да имате план за това как да общувате
в случай на извънредна ситуация, как да бъдете открит и евакуиран. Не забравяйте, че може да се наложи Вашият план
да бъде променян ежедневно: той ще се влияе от посоката на вятъра, броя на работниците на обекта, използваните
машини, Вашето местоположение и топографското описание на местността.
Осигурете надеждни средства за комуникация:
• ако използвате мобилен телефон, проверете дали има стабилен сигнал или, ако няма сигнал, дали можете
да наберете 112 (службите за спешно реагиране),
• ако използвате радиостанции, проверете дали всички ползватели са в същия обхват на радиопредаване,
• използвайте сателитен телефон, когато сигналът е слаб или ненадежден.
Трябва да имате подръка също така подходящ комплект за първа помощ, за да можете да реагирате при всякакви
неочаквани инциденти. Съгласувайте с местните органи или частните служби за спешно реагиране как ще се
процедира в извънредни ситуации, как ще се осигури достъп за службите за спешно реагиране (например с
използване на хеликоптер) (Глава 21: Горско стопанство).
Ако работите сам, помислете с кого и как ще се свържете при извънредна ситуация.

10.3

Мерки за предотвратяване на пожари

Избухването на пожар може да се предотврати чрез следните мерки:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

поддържане на ред на обекта, да не се държат на него остатъци, плевели и
запалими материали,
заключване и обезопасяване на химикалите и резервните количества гориво,
монтиране на детектори за теч на гориво,
установяване на процедури за зареждане с гориво,
монтиране на детектори за дим и топлина,
съхраняване на зърно, сено, органични и други запалими материали далеч
от източници на запалване (например работилница, заваряване, използване
на машини),
забрана за пушенето на обекта,
ограждане на имота, за да не се допускат външни лица,
инспектиране на електрическите инсталации и табла — те не бива да прегряват,
да не се допуска прегряване на оборудването,
да не се блокират вентилационните отвори,
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•
•
•
•

често отстраняване на оборския тор,
ако е възможно, използване в строителството на материали, забавящи процеса на горене,
изграждане на огнезащитна зона чрез плевене и почистване на периметъра около Вашия обект: направете
тази зона възможно най-широка (до 10 м) според площта на имота ви,
монтиране на гръмоотвод.

10.4

Гасене на пожари

Ако е нужно, инсталирайте автоматизирани системи за потискане на огъня (например водоразпръскваща
система, система с въглероден диоксид) в зависимост от материалите и другите характеристики на обекта. Не
забравяйте, че не във всички случаи водата е подходяща.
Монтирайте пожарогасители и се уверете, че те са подходящи. Съществуват различни видове пожарогасители —
с използване на вода, пяна, сух прах и CO2 — и при избора им трябва да се вземе предвид източникът на пожара, който ще
се гаси, както и характеристиките на обекта. Пожарогасителите с вода например не са подходящи при пожари, причинени
от запалими течности или на места с електричество. Монтирайте пожарогасителите на стените на лесно достъпни места.
Поставете знаци, указващи тяхното местонахождение, и организирайте обучение на работниците за тяхното използване.
•
•
•
•
•
•
•

Не се опитвайте да гасите пожар, ако за Вас или за работниците това не е безопасно.
Незабавно се обадете в противопожарната служба.
Не влизайте в горяща сграда.
Не използвайте вода по електрически инсталации или табла, масла или горива.
Не се опитвайте да преминавате през горяща зона.
Ако дрехите Ви се подпалят, легнете на пода и се търкаляйте, за да изгасите пламъците.
При наличието на газови бутилки, в това число и кислородно-ацетиленови горелки, предприемете евакуация
от зоната и уведомете службите за спешно реагиране, тъй като те могат да експлодират с голяма мощност.

10.5

Наводнения и бури

Внезапните, неочаквани наводнения на площи или сгради вследствие на свлачища, обилни валежи или дори повредени
водопроводи могат да изложат Вас и Вашите работници на риск от удавяне, тъй като е възможно нивата на водата да
се покачат много бързо. Ако дадено работно място трябва да бъде евакуирано поради наводнение, първо евакуирайте
хората, а след това животните. Не забавяйте евакуирането, за да събирате други лични вещи, освен лекарства и
Вашите средства за комуникация (мобилен телефон, GPS и др.). Ако е възможно, изключете електрозахранването,
при условие че както вие, така и ключът на захранването сте сухи и Вие стоите върху суха повърхност. В противен
случай НЕ СЕ опитвайте да правите това. По същия начин изключете електрическите уреди само ако това е безопасно.
Ако внезапно се озовете в разгара на буря със светкавици, не стойте под високи дървета и отстранете
всички метални предмети, тъй като те могат да привлекат мълнията. Ако сте в кола или в друго
превозно средство, останете вътре. Преустановете всички горскостопански дейности. При всички
други видове бури (например силни ветрове, обилни валежи, виелици), преценете дали е безопасно
да продължите с работата, която вършите.

10.6

Контакт на машини с надземни електропроводи

Ако машини или приспособленията към тях влязат в контакт с надземен електропровод, това може да
се окаже фатално за всеки, който докосне машината. Не разчитайте, че гумите или каучуковите подметки на ботушите ще Ви предпазят — те не осигуряват изолация срещу поражение от електрически
ток с високо напрежение. Гумите могат да избухнат в пламъци, а ботушите — да бъдат разрушени.
Стъпка 1: Запазете спокойствие. Изключете внимателно. Ако е възможно, се оттеглете. Повикайте
службите за спешно реагиране и им дайте точното си местонахождение. Останете в кабината.
Стъпка 2: Ако рискът се увеличи (гумите запушат или се запалят), отскочете възможно най-далече
и дръжте другите настрана. Не слизайте на земята. Никога не осъществявайте контакт между
машината и земята.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Млад работник бил стъпкан и премазан от
раздразнени животни от рода на едрия рогат
добитък, когато бил обграден от едрите
животни в оградена зона с единствен изход,
който бил блокиран.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска при тази дейност, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•

нараняване на работник, който е обграден и нападнат от животни,
нараняване на работник, който е обграден или премазан от раздразнени животни.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Средна, като се има предвид:
• непредвидимото поведение на животните (макар че повечето селскостопански животни са относително
кротки),
• възможно е животните да нападнат, когато са стресирани, заплашени или изпитват болка,
• липсата на резервен изход от оградената зона за животни.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, сътресение, кома, смърт.

Ако земеделският стопанин е бил оценил ситуацията
предварително, какви мерки за контрол е трябвало да предприеме?
Той е трябвало:
• да се увери, че работникът е компетентен и подходящ за работата,
• да осигури превозно средство, което да се използва като убежище при нападение от животните,
• да се увери, че има резервен изход, който е лесно достъпен за работника,
• да насърчава работата по двойки (а не на сам човек),
• да осигури възможност за подаване на алармен сигнал или друго устройство за предупреждение.
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Г лава  1 1

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:

Деца

•

Според Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) две трети от
децата, които са загинали в селското стопанство, са на възраст под пет години.

•
•

Децата в селските райони са изложени на два пъти по-висок риск да загинат в злополука, отколкото
градските деца (отнася се за всички видове злополуки). По-голямата част от децата, загинали в
злополуки в стопанства, са деца на земеделски стопани, а не деца, отишли там на посещение.
Много често семейни двойки, деца и роднини работят в стопанството, като често не се обръща
внимание на тяхната възраст, компетентност, обучение или безопасност. В резултат на това в
селското стопанство има най-голям брой смъртни случаи на деца от злополуки.

11.1
•
•
•
•
•
•

•

•

Чии деца обикновено се намират в стопанството?

децата на земеделския стопанин, които обикновено живеят на обекта,
приятели на децата на земеделския стопанин,
внуците на земеделския стопанин може често да го посещават,
децата на наетите работници, които живеят на обекта — често имигранти,
гостуващи деца — в това число официални училищни екскурзии с образователна цел, асоциации и др.,
деца туристи — ако стопанството предлага настаняване като допълнителен
източник на доходи или ако стопанството поддържа магазин в обекта, за
предлагане на собствена продукция,
деца, които са влезли неправомерно.

11.2

•

чии деца обикновено се
намират в стопанството,
обичайни причини за
злополуки,
фактори, водещи до
злополуки,
простички мерки за осигуряване на безопасността на
децата,
разглеждане на конкретен
случай.

Децата са най-уязвимата група в стопанството, независимо
дали живеят на обекта или го посещават еднократно.

Обичайни причини за злополуки

Децата на земеделските стопани или на работниците често подценяват опасностите, защото, като част от тяхното
ежедневие, те познават тези опасности твърде добре. Гостуващите деца, включително съученици, съседски деца,
деца на други гости, туристи или деца, които са влезли неправомерно, не познават обекта и не са запознати с
много опасности. В такъв случай те са изложени на риск.
Обичайните причини за злополуки са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

падане от превозни средства,
удар от движещи се превозни средства или предмети,
контакт с машини,
шофиране на превозни средства,
падане от височина,
удавяне и задушаване,
отравяне,
пожар, както и
контакт с животни.

Ограждайте селскостопанските постройки и опасните
места, за да осигурите безопасност за децата!
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11.3

Фактори, водещи до злополуки

За съжаление следните фактори могат да доведат до злополуки:
•
•
•

•
•

•

•

•

вроденото любопитство и стремежът към
приключения на децата,
отношението на земеделския стопанин (който
често е родителят) към безопасността,
много често земеделските стопани разрешават
на децата да карат с тях трактора без надлежни
предпазни мерки като осигуряване на седалка
и колан,
деца, играещи в двор със селскостопански
постройки без съответния надзор,
от децата се очаква да помагат в ежедневната
работа в стопанството и им се възлагат определени задачи /домашни задължения, които
може да не са подходящи за тяхната възраст или
способности (детският труд е незаконен в цяла
Европа, като възрастовата граница е различна в
различните държави). Проверете каква е установената възраст във Вашата държава. Ако обаче
семейството работи и живее в своето стопанство,
трудно може да се разграничи кога детето е в
ролята на работник, кога учи, придружавано от
възрастни, или кога са му поръчани домашни
задължения),
въпреки че не е законно, родителите често смяДете без нужния надзор
тат, че е приемливо да позволяват на децата
си още от 7—9-годишна възраст да карат трактор (осведомете се от Вашия компетентен орган каква е
възрастовата граница),
родителите често не приемат, че около машина, извършваща въртеливо движение, има риск за безопасността
на децата им на разстояние 10 ft (3 m). Родителите трябва да имат предвид опасността от изхвърляне на
материал, както и какво научава детето чрез възприемането си на риска,
земеделските стопани често пренебрегват поставянето на съответните огради, бариери или други мерки,
за да не могат децата неправомерно да преминават или влизат в опасни зони.

Пазете безопасността и здравето на децата: докато са
във Вашето стопанство, те са ваша отговорност!
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11.4

Простички мерки за осигуряване на
безопасността на децата

✔✔ Дръжте предпазните елементи на машините по местата им.
✔✔ Дръжте децата настрани, когато се извършват опасни дейности.
✔✔ Ограждайте селскостопанските помещения и опасните места.
✔✔ Използвайте предупредителни знаци за указване на опасност.
✔✔ Покривайте и обезопасявайте водоеми, цистерни, изкопи и
канали.
✔✔ Заключвайте подвижни стълби, химикали, ветеринарни лекарства
и опасни вещества (бои, разтворители, пестициди и др.).
✔✔ Блокирайте достъпа до опасни зони (например работилници,
силози).
✔✔ Не дръжте ключовете в стартерите на превозни средства с
повишена проходимост, заключвайте тракторите и другите
превозни средства.
✔✔ Заключвайте електрическите табла.
✔✔ Нареждайте продуктите по безопасен начин. Разполагайте ги така, че центърът на тежестта да е възможно
най-ниско. Това ще предотврати падането им и съответно премазване или затискане на дете.
✔✔ Обяснете на децата какви са опасностите и определете прости, но ясни правила за безопасност.
✔✔ Осигурете подходящ надзор.

Децата не възприемат опасността като
възрастните и никога не може да се
предвиди как ще реагират те.
Отделете малко време, за да направите
стопанството по-безопасно за тях.

Уверете се, че децата нямат достъп до опасни места.

✘✘ Никога не позволявайте на децата да влизат в оградени зони с животни.
✘✘ Не разрешавайте на децата на консумират продукти от стопанството без контрол (суровите млечни продукти
или наскоро пръсканите плодове могат да бъдат смъртоносни).
✘✘ Не разрешавайте на децата да работят с машини и инструменти или да карат превозни средства: съхранявайте
ключовете заключени на друго място и изключвайте захранването.
✘✘ Не разрешавайте на децата да се возят на трактори или на други селскостопански превозни средства.
✘✘ Не възлагайте на децата задачи, които биха могли да ги изложат на риск.
✘✘ Осигурете подходящ надзор, особено за гостуващите деца.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Докато работел на полето, земеделски стопанин държал на коленете си тригодишната си
дъщеря в кабината на комбайна. Стреснато
от влязлата през прозореца пчела, детето
се изхлузило от скута му и паднало към вратата, която се отворила. Преди бащата да
успее да реагира, детето паднало от кабината и било премазано от задното колело на
комбайна.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•

детето може да падне от кабината и да бъде премазано,
детето може да разсее шофьора и така да предизвика злополука.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• естествената неспособност на детето да стои мирно,
• фактът, че селскостопанските машини и съоръжения изобщо не са проектирани да возят деца като пътници,
• необходимостта шофьорът/операторът да се концентрира, за да избегне злополуки.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, сътресение, кома, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, ако е бил оценил рисковете?
•
•

Той не е трябвало да позволява на дъщеря си да се вози с него.
Трябвало е да я остави вкъщи, където е щяла да бъде в безопасност и под надзор.
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Г лава  1 2

Посетители и
трети страни

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•
•

Освен Вашето семейство и работниците Ви в стопанството винаги ще
има посетители. Може да нямате посетители всеки ден, но винаги трябва
да се грижите за тяхната безопасност.
12.1
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Категории посетители

работещи по договор в селското стопанство — извършват работа от ваше име (засаждане, пръскане, прибиране на реколта, товарене или разтоварване на продукция или
животни, транспортиране, ветеринарни специалисти),
работещи по договор в строителството и поддръжката — които трябва да спазват
Директивата за подвижните (строителни) участъци,
представители на държавни агенции — като инспектори по здравословните и безопасни
условия на труд, инспектори по хигиената, селскостопански инспектори, селскостопански
консултанти или съветници, ветеринарни специалисти,
работници от предприятия за комунално-битови услуги — монтират или поддържат
комуналните мрежи или подстанции (електроенергия, вода, телекомуникации),
доставчици на фуражи, торове, пестициди, машини и др.,
клиенти — кооперации, изкупуващи мляко или някакви култури, отделни купувачи, ако
поддържате магазин в стопанството,
туристи — ако в стопанството си предлагате настаняване от типа „легло и закуска“,
ученици — ако стопанството Ви се използва за образователни посещения или учебни
стажове,
други — като работници по сметосъбирането.

Очевидно нуждите на всяка от тези категории посетители са различни, но ето някои полезни съвети.

12.2

Работещи по договор в селското стопанство/представители на държавни органи/работници от предприятия
за комунално-битови услуги/строителни работници и
работници по поддръжката

Обръщайте особено внимание на дейностите, извършвани от работещите по договор в
селското стопанство и строителството, чиято работа може да има пресечни точки с Вашата
и в значителна степен да разстрои дейностите в стопанството.
Тези лица може да са ангажирани да разглобят Вашия комбайн, да ваксинират животни (което
вероятно ще ги раздразни) или да извършат определена работа по електрическата мрежа. Вие
и всички селскостопански работници трябва да сте уведомени за извършването на такива
дейности. Често злополуките настъпват, тъй като работниците не знаят какво се случва или
на едно и също място се извършват дейности, които взаимно си пречат:
•

някои лица може да се опитват да използват машини, които не са подходящи за задачата
или не са добре поддържани,

•
•
•

•

категории посетители,
работещи по договор в
селското стопанство/представители на държавни органи/
работници от предприятия за
комунално-битови услуги/строителни работници и работници
по поддръжката,
информация за трети страни,
предприемане на превантивни
мерки,
туристи/ученици/дейности по
настаняване в стопанството от
типа „легло и закуска“,
разглеждане на конкретен
случай.
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•
•

възможно е работници да бъдат нападнати от иначе
кротки животни, които са били ваксинирани, или
възможно е работници погрешно да сметнат, че електрическата мрежа е изключена.

Добра практика е да се води дневник за всички категории
работещи по договор и посетители във Вашите стопански
постройки и да се извършва елементарна оценка на риска
от тяхната дейност в стопанството, за да може:
•
•
•

да сте сигурни, че не се извършват по едно и също време
дейности, които взаимно си пречат,
да не забравите да уведомите работниците за планираните дейности и какви мерки за контрол се налагат,
документирате какви дейности се извършват в стопанството (кой какво е извършил, кога, къде, как).

12.3

Информация за трети страни

Вие трябва да уведомявате също така всички лица, работещи по договор, и посетителите за всяко
нещо, което би могло да засегне тяхната безопасност:
•
•
•
•
•

основни правила за безопасност на обекта и опасни зони, където тези правила не важат,
дефекти по комунално-битовите системи (например неизправна електрическа инсталация, незавършени работи),
конструктивни слабости (например разрушени стени, нестабилни покриви или тавански прозорци, които не
могат да издържат теглото си),
опасни или потенциално агресивни животни,
опасни зони (изкопи, кладенци, резервоари, канали, силози, химически складове, експлозивни атмосфери).

Освен това всички работещи по договор в стопанството трябва да са запознати с плана на разположението на работното място. Разведете посетителите наоколо, за да се ориентират къде какво се намира:
посочете рисковете и зоните с ограничен достъп, запознайте ги с плановете за действие в извънредни ситуации,
оборудването за гасене на пожари и за оказване на първа помощ, удобствата, които могат да използват —
тоалетни или помещенията за почивка. Уверете се дали знаят кога трябва да се явят на обекта, входовете и
изходите, които трябва да използват, познават ли другите дейности, които се извършват на обекта. Осведомете
се кой техен служител отговаря за координирането на процедурите за действие в извънредни ситуации.
Винаги упражнявайте надзор върху работата, извършвана от външни изпълнители. Преди започването
на каквато и да било работа определете и съгласувайте изискванията по изпълнението на договора, вътрешните
разпоредби за дисциплина и набор от правила за безопасност на обекта, които трябва да се спазват. Ако те не
работят безопасно, предприемете незабавни действия или дори прекратете договора. След приключване на
работата се уверете, че зоната е безопасна.

12.4

ИЗХОД

Предприемане на превантивни мерки

Уведомявайте всички засегнати лица, когато дадени машини или конструкции ще бъдат оставени без надзор
през нощта или през почивните дни, и ограждайте зоните, за да се попречи на достъп по непредпазливост.
Уведомявайте всички засегнати лица за съответните рискове и им съобщавайте, когато работата е завършена
и положението отново е безопасно. Ако е необходимо, спрете електрозахранването, осигурете съответната
изолация и ясно го обозначете, за да не се допусне използването му.
Ако на обекта често се движат превозни средства, укажете пътищата за движение и съставете план за
управление на движението. Ясно обозначете входовете и изходите. Въведете системи на еднопосочно движение
или използвайте малки разширения за кръгово движение, за да ограничите необходимостта превозните средства
да се движат на заден ход. Планирайте графика на дейностите по доставки и събиране така, че да не си пречат
взаимно или да не разстроят някоя друга дейност.
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12.5

Туристи/ученици/настаняване в стопанството от типа „легло и закуска“

Ако имате посещение от група хора или от училище, трябва да определите някои прости правила:
•
•
•
•
•
•

поддържане на добър ред и движение в редица,
подходящ надзор от страна на учители/възрастни,
контролиран и надзираван контакт с всякакви животни или машини,
необходимо е разрешение преди да се консумират каквато и да било продукти от стопанството,
хигиенни изисквания особено преди всяко хранене или пиене,
без отделяне от групата.

Поддържайте обекта чист и подреден. Дръжте животните в оградени пространства и всички болни животни да
са изолирани. Съставете план за евакуация в извънредни ситуации.
Ако в стопанството си предлагате настаняване от типа „легло и закуска“ или ако поддържате магазин на обекта
за продажба на Вашата продукция, уверете се за следното:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осигурен е безопасен паркинг и безопасни маршрути за достъп и изход,
зоните с ограничен достъп са оградени и маркирани,
осигурен е лесен достъп до магазина или до главната сграда,
химикали, ветеринарни лекарства и други вредни вещества са
обозначени и заключени,
земните изкопи са покрити,
обектът се поддържа чист и подреден,
наскоро пръсканите дървета са обозначени,
достъпът до животните е ограничен,
дадени са ясни инструкции,
разполагате с пълен комплект за първа помощ.

Обмислете дали да не осигурите за стопанството лице със специализирано обучение за оказване на първа помощ.

Легло
и закуска
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Разглеждане
на конкретен
случай
Една собственичка на птицеферма използвала втечнен
нефтен газ (LPG) за отопление на помещенията за
ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО
отглеждане на птиците. Пред всяко помещение имало
газови бутилки с LPG. Тя била забранила пушенето и била
сигурна, че всички са запознати и спазват забраната. Въпреки че била поставила знаци „Пушенето
забранено“, те скоро избелели. Един доставчик, който карал в рамките на обекта, за да достави фураж,
изхвърлил фаса си през прозореца на кабината. От цигарата се запалили бурени на обекта, вследствие
на което пламнал пожар и бутилките с LPG се взривили. Никой не бил наранен, но щетите били големи
и собственичката на стопанството изгубила 22 000 пиленца в резултат на пожара.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска в помещенията, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

лице, което не спазва политиката за забрана на пушенето,
би могло да предизвика пожар в стопанския двор,
възможно е някои посетители на обекта да не знаят за
политиката за забрана на пушенето и за рисковете,
саботаж или вандализъм.

Каква е вероятността да се случи
някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• че знаците „Пушенето забранено“ са избелели,
• помещенията често са били посещавани от трети страни,
• бурените не са били премахнати,
• имало е големи количества LPG.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

пожар, щети по имущество, изгаряния, задушаване, смърт.

Ако земеделският стопанин е бил преценил ситуацията
предварително, какви мерки за контрол е можел да предприеме
Тя е трябвало:
• да реорганизира обекта, за да не могат трети страни да приближават или да преминават в близост до зоната,
където се съхраняват бутилките с LPG,
• да осигури контролиран достъп на трети страни до помещенията,
• да уведоми всички доставчици/изпълнители за политиката за забрана на пушенето,
• да осигури контролирането и отстраняването на бурените,
• да подмени избелелите знаци.
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Инфраструктура

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•

Добрата инфраструктура в стопанството е от голямо значение както
за производителността, така и за здравето и безопасността на всеки,
който работи там. Необходимо е да разполагате с инфраструктура, която
е важна за Вашето предприятие и е подходяща за мащаба на дейността
в него. Инфраструктурата трябва да отговаря на подходящ стандарт и
да се поддържа в добро състояние и в изправност.

13.1

Защита за границите на стопанството и достъп до него

Важно е да обозначите границите на Вашия имот
чрез естествени прегради, огради, порти и
дувари.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Съществуват много видове огради: дървени, с
мрежа, с бодлива тел, електрически. Уверете се,
че Вашата ограда е подходяща според нуждата и
целта. Оградите държат настрана нарушителите и
дивите животни и предпазват добитъка. Имайте
предвид, че:
•

•
•
•

•

защита за границите на
стопанството и достъп до него,
чистота и стопанисване,
електрически инсталации,
водоснабдяване и
водохранилища,
работа на височина,
изкопни работи,
ограничени пространства,
складове, хранилища и
работилници,
резервни количества гориво и
мерки за предотвратяване на
пожари,
азбест,
магазини на обекта и настаняване от типа „легло и закуска“,
разглеждане на конкретен
случай.

покритието на дървените огради може да е опасно (проверете дали е одобрено от Вашия
национален компетентен орган),
ако поставяте оградата собственоръчно, вземете предпазни мерки за избягване на удари
от отхвръкнали парчета тел, особено по лицето и очите,
бодливата тел трябва да бъде обозначена и да се поставят предупредителни знаци, тъй като заплитането
в телени мрежи може да доведе до нараняване,
електрическите огради трябва да бъдат обозначени ясно и на равни разстояния.
Като друг вариант за ограждане може да се
използва „естествена“ ограда от растения и
храсти, включително жив плет.
Кучето пазач е друг начин за защита на
стопанството от нарушители и диви животни,
както и за опазване на добитъка: уверете се,
че взимате подходящо обучено куче.

Ако движението на обекта е интензивно, трябва да се погрижете за следното:
•
•
•
•
•
•

да контролирате достъпа до Вашия обект и да планирате разрешения достъп,
да осигурите, доколкото е възможно, отделни зони за превозни средства и пешеходци, за да се избегнат
злополуки,
да поставите ясни и разбираеми знаци за безопасност,
да обозначите входовете и изходите на обекта,
използвайте малки разширения за кръгово движение или системи за еднопосочно движение, за да ограничите
необходимостта превозните средства да се движат на заден ход,
използвайте огледала и/или камери за по-добра видимост.
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Ако работите в зона, в която в миналото е имало свлачища или
инциденти с търкалящи се дървени трупи, може да се наложи,
в зависимост от риска, в допълнение към Вашата ограда да
изградите защитен изкоп или да осигурите защитни навеси
и постройки за предпазване на превозните средства от
падащи предмети.
Може да обмислите изграждането на огнезащитна зона по
периметъра около Вашето стопанство с цел да се предотврати
разпространяване на пожар към Вашите стопански постройки
(Глава 10: Готовност и реакция при извънредни ситуации).
Често материалите, използвани за изолация, са лесно
запалими и Вие трябва да намерите оптималното съотношение между техните предимства и вероятността от запалване
и разпространяване на пожар и последиците от това.
Хората в стопанствата често биват наранявани от
срутени стени или сгради. Ако стопанството Ви е старо и има архитектурно-строителни проблеми,
задължително потърсете експертно мнение и предприемете подходящите действия.
Избягвайте използването на временни конструкции или навеси, тъй като те могат да се срутят
и да предизвикат тежки наранявания. Когато се работи по покривите трябва да се внимава
изключително много, тъй като постройките в стопанствата обикновено са стари. Възможно е
самият покрив или части от него да се срутят под тежестта Ви.
Поради същата причина изграждането на пристройки към съществуващи конструкции също може да е опасно.
Не пренебрегвайте щетите по стените или сградите и не отлагайте ремонтните работи, тъй като състоянието
им може да се влоши и да се стигне до сериозни злополуки.

13.2

Поддържайте Вашия обект чист и подреден

По всяко време Вашият стопански двор и оборудването трябва да се поддържат чисти и подредени. На чист и
подреден участък има по-малка вероятност да възникне пожар, да бъде допуснато нашествие на вредители
или да се стигне до наранявания вследствие на препъване, подхлъзване и падане.

Какво можете да направите:
•
•
•
•
•

да се погрижете за специално предназначено и уредено място за машини, оборудване, резервни части и инструменти,
да обезвредите и се освободите от стари и повредени машини, оборудване и превозни средства,
да отстранявате боклуците и остатъците,
да почиствате плевелите,
да почиствате разливите на масла и химикали,
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•
•
•
•
•
•
•

да оградите или да покриете плътно цистерни, водоеми, кладенци, изкопи и ями за полутечен тор; ако е
необходимо, да ги заключите и да приложите програма за контрол на вредителите,
да поставите ограда или перила, ако има опасност от падане от височина,
да поставите предупредителни знаци, ако е необходимо, особено ако често имате посетители,
да установите редовен режим на почистване,
да поддържате тоалетните чисти, да осигурите сапун, топла, течаща вода и кърпи за еднократна употреба,
ако е необходимо, да осигурите душове и съблекални,
да осигурите чиста, питейна вода, както и чиста зона за обедните почивки на работниците.

13.3

Електрическа инсталация

Електрическата инсталация е от основно значение за Вашата дейност. Вие трябва да
осигурите нейната безопасност и надеждност.
Погрижете се квалифицирано лице да монтира автоматични прекъсвачи, задействани
от остатъчен ток, на всички електрически инсталации, за да се намали рискът от късо
съединение.
Единствено квалифицирани електротехници трябва да се наемат за проектирането,
инсталирането, поддръжката и ремонта на електрически инсталации. В противен случай
работникът или ползвателят на уреда се излага на сериозен риск от поражения от
електрически ток и смърт.
Добра практика са инспекциите от трети страни, а в някои държави те са задължителни.
Електрически табла, контакти и ключове се поддържат чисти, без прах и сухи и се
предпазват от метеорологичните условия и злоупотреба.
Прекъсвачите на контролното табло трябва да бъдат надписани, така че Вие или всеки
друг ползвател да намери правилния прекъсвач за изключване на дадена зона или
оборудване, ако се налага извършване на дейности по поддръжката или ремонт. Поставете
на видно място телефонния номер на Вашия електротехник. Осигурете контрол на достъпа
до таблото или всички други електрически инсталации.
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Спирането на тока може да е катастрофално за Вашата
дейност, ако например го използвате за проветряване,
охлаждане или затопляне на птици, прасенца или други
животни, чувствителни на топлина.
Ако използвате електрически генератор, поддържайте го в добро състояние, осигурете редовното му
обслужване и го проверете как работи. Вземете мерки
за осигуряване на безопасното съхранение на
горивото.

13.4

Водоснабдяване и водохранилища

Поддържайте генераторите в добро състояние!

Удавянето във водоеми или водохранилища е честа причина за смъртни случаи, особено сред децата. Ограждайте
или по друг начин предотвратявайте достъпа до водохранилища, резервоари, канали или ровове.

Ограждайте или по друг начин предотвратявайте
достъпа до водохранилища, канали или ровове!

Ако ползвате вода от ваш собствен кладенец, всяка година трябва да поръчвате химично и микробиологично
лабораторно изпитване, за да сте сигурен/на, че водата действително е питейна. Дейности като широко
разпространеното използване на торове, наличието на оборски тор, заравянето на животински трупове, случайни
разливи на гориво и т.н. могат да замърсят Вашата питейна вода и да я направят негодна за пиене.

Легионерската болест
Качеството на водата за напояване също може да представлява риск за живота. Бактерията Legionella например
се размножава при температура на водата в интервала
25—45 °C (77—113 °F) и може да бъде смъртоносна при
вдишване. Може да вдишате капчици вода, ако стоите в
близост до устройство за впръскване на вода или охлаждащо устройство, използвани за охлаждане на домашни
птици, за цветя или зеленчуци в парници.
Въпреки че бактериите се размножават в горепосочените температурни диапазони, най-голям риск представлява
застояла и неподвижна вода при около 35 °C (95 °F)
или в неизползвани, мръсни тръбопроводи.
Оборудването и принадлежностите трябва да бъдат
съвместими и да се използват единствено за целите,
за които са предназначени.

Редовно проверявайте
напоителните системи!
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Какво можете да направите?
•
•
•
•

Подновявайте Вашите запаси от вода.
Поддържайте цистерните за вода и тръбопроводите чисти.
Погрижете се за преминаване на водата през съоръженията за съхранение и оборудването, като
осигурите тяхното пълнене и източване.
Ако имате съмнения, потърсете експертен съвет.

Например може да решите да поставите цилиндрични варели на платформа, предназначена за правоъгълни цистерни за съхраняване на вода. По този начин обаче на платформата ще се оформят празни места
и на който и да се наложи да има достъп до варелите, ще бъде изложен на риск от падане от височина.

13.5

Работа на височина

Приблизително 24 % от смъртните случаи на работното място са свързани с падания от височина.
Стопанството е работно място, на което се извършва работа на високи места в следните случаи:
•
•
•
•

нерегулярна работа по покриви,
монтаж или поддръжка на сгради/парници/оранжерии,
достъп до силози, сеновали и издигнати нависоко плевни,
достъп до поставени нависоко цистерни за вода.

Паданията от височина са с висок процент на смъртност, тъй като те обикновено са свързани с тежки наранявания
на главата. При нужда потърсете помощ.

13.5.1 Безопасно използване на стълби
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Стълба се използва само когато прилагането на друго, по-безопасно оборудване не е оправдано.
Трябва да се провери дали състоянието на стълбата е добро.
Трябва да се провери дали теглото на ползвателя и товара са в рамките на допустимата носеща
способност на стълбата.
Стълбата се поставя върху равна, чиста, стабилна, устойчива и суха повърхност, далеч от пътищата
за преминаване.
А-образните стълби и стълбите с удължения се разтварят напълно, за да се заключат в това положение и да се избегне приплъзването на отделни техни части една спрямо друга.
Еднораменната стълба се поставя под сигурен ъгъл от 75° спрямо хоризонталната равнина или
се прилага правилото 1:4 (1 единица на разстоянието от
основата на стълбата до стената на всеки 4 единици до
горната опора).
Уверете се, че стълбата е достатъчно дълга, за да се издига
достатъчно над работното ниво (минимум 1 m).
Уверете се, че стъпалата продължават да са в хоризонтално положение.
Нужно е да се осигурят приспособления срещу приплъзване
на опорите на преносимите стълби, които се фиксират при
или в близост до горните и/или долните им краища.
Изкачването по стълбата се извършва с лице към нея.
Не се допуска качване по-нагоре от второто стъпало от горния ѝ край.
Винаги се поддържа 3-точков контакт със стълбата (т.е. два крака и ръка).
Не се протягайте: ако не можете да достигнете нещо, по-безопасно е да слезете от стълбата, да я
преместите и да започнете отново.
Инструментите се държат в чанта за инструменти, захваната за колан, за да са свободни ръцете
Ви за качването.
Ангажирайте някой да държи или подпира стълбата или използвайте други средства, за да избегнете
отместването ѝ.
За работа, свързана с електричество, не се използват метални стълби.
Стълбите се прибират и заключват или долните стъпала се заключват с метална скоба, за да се предотврати
ползването им без контрол (особено от деца).
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Инструкции за безопасното използване на стълби са включени в Директива 2001/45/ЕО за работните съоръжения.

13.5.2 Безопасна работа на височина
За сложни или опасни задачи, като почистване и боядисване на големи навеси, подмяна на повредени покривни
плоскости, подмяна на найлоновото покритие на парник и др., трябва да използвате квалифицирани изпълнители/техници, а не Вашия собствен персонал или членове на семейството.
По принцип, ако извършвате каквато и да било работа
на височина:
•
•
•

•

•
•

уверете се, че сте с обувки по мярка, които не се плъзгат,
стъпвайте само на твърди, стабилни, устойчиви, равни и сухи
повърхности,
внимавайте дали сте разпознали кои участъци от покривните
покрития са нестабилни, в това число таванските прозорци, и
не стъпвайте по тях, което може да се окаже трудно поради
обезцветяването им или мръсотията по тях,
използвайте обезопасителни ремъци и колани с пет или
При работа по нестабилни покриви използвайте дъски.
седем осигурителни точки, захванати в точка на подходяща
височина и с достатъчна стабилност,
задължително първо преминете обучение по използването на обезопасителните ремъци и колани,
на земята винаги трябва да има колега, който да Ви помага.

Не забравяйте:
•
•
•

отдава се приоритет на колективните защитни мерки пред личните предпазни средства,
на височина се работи само когато метеорологичните условия не застрашават Вашата безопасност,
поддържа се безопасно разстояние от надземните електрически кабели.

Оборудването за катерене по дървета и за достъп и позициониране на височина, в това число въжета и анкерни
системи, трябва да бъдат сертифицирани на определени интервали от време съгласно националното
законодателство и трябва да се проверяват преди всяка употреба.
Обикновено по-безопасно е да се използва скеле и винаги, когато задачата е сложна или отнема много време,
скелето трябва да бъде предпочитано. Ако не е във Вашата компетентност, по-добре възложете всички
дейности, включващи работа на височина или използването на скеле, на компетентни външни
изпълнители.
За допълнителна информация вж. „Незадължително ръководство за добри практики при прилагането на
Директива 2001/45/ЕО (Работа на високо)“, издадено от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и
равни възможности“.

13.5.3 Работа в близост до надземни електрически линии
Когато работите в близост до надземни електрически линии, имайте предвид следното:
• трябва да знаете какви са височината на Вашата машина и максималният обсег на удължаващите се части,
• ако е възможно, уредете преместването на електрическите линии,
• осигурете безопасно отстояние, докато работите близо до електрически линии; имайте предвид, че безопасното отстояние зависи от напрежението (например отстояние 7 m при напрежение 275—400 kV),
• поставете знаци за безопасност, за да предупредите операторите на машини и да гарантирате осведомеността им,
• картографирайте маршрута на надземните електрически линии във Вашия обект и поставете бариери,
където е необходимо,
• уведомявайте работниците и външните изпълнители за маршрутите на надземните електрически линии и
за всички мерки за контрол във връзка с безопасността.
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13.6

Работа на земята — изкопни работи

Ако имате подземни тръбопроводи или кабели, трябва да маркирате местоположението им на чертежите (след
полагането) и да обозначите точната им позиция със съответните табели. По този начин ще бъдат оказани
подземните опасности, около които ще трябва да копаете. Това е от особена важност при наличието на подземни
електрически мрежи, газопроводи или тръбопроводи за течно гориво. При извършването на изкопни работи,
задължително поставяйте подходящо укрепване срещу пропадане на канали или срутване на странични стени.
Когато не работите, ограждайте и покривайте дупката, ако това е възможно, и поставяйте предупредителни знаци
на мястото. Запълвайте изкопа и възстановявайте предишното състояние възможно най-бързо. Не забравяйте,
че такива изкопи могат да представляват също така риск от удавяне, ако се напълнят с вода.

13.7

Ограничени пространства

Силози, зърнохранилища, хладилни помещения и други затворени зони в съчетание с опасни условия или
опасни вещества се считат за „ограничени пространства“. Ограничените пространства могат да бъдат опасни,
защото когато сте в тях:
•
•
•
•
•
•

количеството и качеството на въздуха може да не са задоволителни,
количеството кислород може да е ниско,
пространството може да е изпълнено с изпарения, отровни газове, пари и експлозивни газове или прахове,
температурите и влажността могат да достигнат екстремни стойности (високи или ниски),
осветлението може да е неподходящо,
възможно е да не сте в състояние да излезете.

Организирайте Вашите стопански помещения и трудови дейности по такъв начин, че да сведете до
минимум необходимостта от каквато и да било работа в ограничени пространства.
Хора, които страдат от клаустрофобия, могат да получат пристъпи на паника, когато се озоват в ограничено
пространство. Неспособността им да избягат от ограниченото пространство може да причини задушаване,
топлинен удар, преохлаждане, дехидратация и влошаване на всяко от тези състояния. По отношение на ограничени пространства трябва да внимавате за следното:
•
•
•

•

Следете дали силозите са
подходящо проветрени след
дезинфекция и преди влизане!

да не се влиза често, а само когато се налага,
да се влиза само с разрешение и под надзор,
пространствата се проветряват и проверяват преди влизане (преди да влезете проверявайте
качеството на въздуха с подходящ детектор за газове — никога не използвайте открит пламък за
проверка на качеството на въздуха, тъй като това може да предизвика експлозия),
дали пространствата са снабдени с адекватно и подходящо осветление.

Когато влизате в ровове с оборски тор, силози или друго място, където е възможно въздухът да е
непригоден за дишане, използвайте подходящи лични предпазни средства (например индивидуален
дихателен апарат).
Работата в ограниченото пространство винаги се извършва в екипи от по двама или повече души: единият
върши работата, а другият стои отвън готов да реагира в извънредна ситуация, ако е необходимо.
Трябва да разполагате с изпитани планове за действие в извънредни ситуации и за евакуация, с ред
и процедури за комуникация и оборудване за аварийни връзки. Помислете за следното:
•
•
•

Лесен за обслужване изход — поставете отключващи дръжки в хладилните помещения!

алтернативни изходи,
комуникация с лицето, което Ви помага,
как се дава сигнал за тревога, ако Ви трябва помощ или в случай на извънредна ситуация.

Не забравяйте, че зърно и зърнени храни, които се съхраняват в силози, са лесно запалими. Обектът
трябва да бъде проектиран по такъв начин, че силозите да са далеч от източници на запалване.
Не разрешавайте да се пуши никъде другаде в стопанството освен на специално определените места.

Вход в ограничено пространство
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13.8

Складове, хранилища, подреждане на етажи и работилници

13.8.1 Складове и хранилища
•
•
•
•
•
•

Химикалите и ветеринарните продукти се съхраняват заключени (Глава 16: Опасни вещества).
Погрижете се складовете за химикали да бъдат подходящо проветрявани.
Несъвместими по действие или опасни материали се съхраняват отделно.
Никога не се съхраняват заедно продукти, годни за консумиране, с такива, които не са за консумиране, тъй
като е възможно взаимно замърсяване или случайно поглъщане.
Трябва да се контролират температурата и влажността, особено в складове за химикали.
Ако съхранявате големи количества зърно и зърнени храни, съществува риск от създаване на експлозивна
атмосфера (Глава 16: Опасни вещества).

13.8.2 Подреждане на етажи
•
•

•

•
•
•

Внимавайте, когато подреждате голямо количество продукти, кутии
или чували, тъй като те могат да паднат и сериозно да Ви наранят.
Уверявайте се, дали складираните на етажи палета са стабилни и
балансирано подредени и използвайте огради или решетки, за да
ограничите падания или наклоняване и срутване.
Подвижните машини като телескопични товарачи или трактори,
които са оборудвани с предни товарачи, трябва да бъдат снабдени
със защитни конструкции срещу падащи предмети (FOPS), за да бъде
предпазен шофьорът.
Проверявайте дървените палети, тъй като те може да са изгнили и
да се счупят.
Подреждането на етажи се извършва според препоръките на производителя/доставчика.
Всеки палет трябва да има стабилна основа, на която да бъде поставен.

13.8.3 Работилници
Ако на обекта имате работилница, имайте предвид, че тя е зона с висок риск поради вида на трудовите дейности,
които се извършват в нея, и наличието на различни машинни части, оборудване и инструменти.
Уверете се дали се изпълнява следното:
•
•
•
•
•
•
•

работилницата се поддържа чиста и подредена, което намалява риска от злополуки,
машините са оборудвани със защитни приспособления и инструкциите на производителя се спазват,
инструментите и оборудването се поддържат и съхраняват подредени на специално определените места
(Глава 14: Машини и оборудване),
осигурено е подходящо осветление в работилницата,
внимава се за добро проветряване, ако в работилницата се извършва заваряване,
осигурени са подходящи пожарогасители (прахови), които са готови за употреба,
достъпът до работилницата се контролира или тя се държи непрекъснато заключена, ако се налага.
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13.9

Резервни количества гориво и мерки за предот
вратяване на пожари

Ако на обекта държите каквото и да било гориво, уверете се, че:
• съхранявате минимални количества,
• то се съхранява извън основните стопански постройки или други често използвани зони на стопанството,
• са спазени указанията на доставчика за безопасни отстояния,
• достъпът може да се контролира,
• инсталацията е безопасна,
• резервоарите са в добро състояние (проверявайте ги за пробити дупки, корозия,
повреди).
Съхранявайте горивото по безопасен начин!
• зоната се поддържа оплевена и почистена от остатъци,
• инсталирана е система за откриване на течове/разливи — включително звуково предупредително устройство
• взети са мерки за осигуряване на детектори за пожар, ограничаване и гасене на пожари,
• източниците на запалване наоколо са отстранени,
• хората се въздържат да не пушат в зоната или в близост до нея,
• външният изпълнител, който зарежда Вашите цистерни с гориво, има безопасен достъп и спазва процедурите
за безопасност по време на зареждането.

13.10

Азбест

Азбестовите плоскости са много често срещан материал за изграждане на покриви в
старите стопанства в много държави. Азбестовите влакна в продуктите, съдържащи азбест, и в азбестовите плоскости са опасни и канцерогенни, ако бъдат
освободени в атмосферата.
•

•

•
•
•

Азбестовите покриви са относително безопасни, ако са здрави. Не ходете върху
покриви с азбестови покрития, тъй като те са трошливи и почти със сигурност ще
се счупят под тежестта на човек.
Ако имате покрив с азбестово покритие, не се опитвайте да го премахнете собственоръчно. Свържете се с квалифициран и лицензиран външен изпълнител да го
премахне. По закон те са задължени да уведомяват съответния компетентен орган
винаги, когато планират работа по отстраняване на всички видове азбест или съдържащи азбест материали, в това
число азбестови плоскости.
Ликвидирайте всички съдържащи азбест материали, като използвате лицензиран изпълнител.
Никога не бива да режете или пробивате азбестови елементи — ако направите това, частиците азбест
ще попаднат във въздуха и ще станат много по-опасни.
Азбестовите водопроводи също са относително безопасни, ако не се местят и са здрави.

13.11

Магазини на обекта и настаняване от типа „легло
и закуска“

Ако предлагате настаняване от типа „легло и закуска“ или поддържате магазин
на обекта, уверете се, че Вашите гости и клиенти (Глава 12: Посетители и
трети страни) не са изложени на рискове и нямат достъп до опасни места.
Заключвайте тези зони, поставете знаци или ги оградете, за да не могат
хората, особено децата, да влязат случайно в тях.
Придружавайте посетителите близо до загражденията за животни и не ги
допускайте в оградените зони за добитъка. Посетителите може да не познават
поведението и навиците на животните и следователно може да не разпознаят
кога животното е неспокойно или раздразнено.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Собственикът на даденото стопанство за рогат
добитък се опитвал да повдигне бала сено със своя
вилков товарач. Цилиндричните бали били подредени на твърде голяма височина и били нестабилни.
При свалянето на балата другите се търкулнали
надолу и премазали шофьора, тъй като не били
взети мерки за защита от падащи предмети (FOPS)
за кабината на вилковия товарач. Мъжът лежал в
болница три месеца и все още страда от сериозни
проблеми на гръбначния стълб. Тъй като самият
той вече не може да работи в своето стопанство,
сега се налага да разчита на наети работници.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Още когато е започнал да подрежда балите сено една върху друга, той е трябвало да направи елементарна
оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•
•

цилиндричните бали могат да бъдат нестабилни,
достъпът до цилиндричните бали и безопасното им сваляне могат да бъдат затруднени,
цилиндричните бали могат да се търкулнат/да паднат,
цилиндричните бали могат да повредят машините и да премажат някого.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• формата, размерите и теглото на цилиндричните бали сено,
• когато цилиндричните бали са подредени твърде високо, вземането на една бала нарушава равновесието
на цялата купчина,
• на вилковия товарач няма защитна конструкция срещу падащи предмети (FOPS).

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

повреди по машините, сериозно нараняване, смърт.

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, за да намали рисковете?
Той е трябвало:
• да подреди цилиндричните бали на по-малко редове на височина и взаимното разположение на балите
при подреждането да бъде стабилно,
• да закрепи по-здраво цилиндричните бали при подреждането им и да следи тяхната стабилност,
• да монтира на вилковия товарач защитна конструкция срещу падащи предмети (FOPS).
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Г лава  1 4

Машини и
оборудване

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:
•
•
•
•

В почти всички видове селскостопански дейности се използват машини.
Независимо от типа на Вашата стопанска дейност или степента на автоматизация в нея, Вие със сигурност разчитате в някаква степен на машини.
Възможно е машините да бъдат под формата на превозно средство с кабина,
където операторът седи и управлява контролните прибори, докато шофира
(например трактор, комбайн, вилков товарач), или да става дума за стационарни машини, задействани от трактора чрез вал за отвеждане на мощност
(ВОМ), или захранвани с електричество, вода или на ръка.

14.1

•
•
•
•
•
•

опасности, свързани с
машините,
купуване на машини,
начало на експлоатацията
на машините,
безопасно използване на
машини,
деца и машини,
спомагателно оборудване,
поддръжка и ремонтни
дейности,
извеждане от употреба на
машини/оборудване,
инструменти и работилници,
разглеждане на конкретен
случай

Опасности, свързани с машините

Макар машините преди всичко да улесняват нашия живот, те могат също така да доведат до
редица проблеми, свързани със здравето и безопасността.
При работа с машини е възможно ползвателят да бъде изложен на различни опасности, свързани с
движение или с механични действия като рязане или огъване, например в случаите на:
•
•
•
•
•

въртящи се валове, колела или дискове,
въртящи се пробивни инструменти, подемни шнекове или спирали в предпазен кожух,
въртящи се барабани, цилиндри с шипове или бъркачки,
места на увличане или захващане между движещи се работни части,
възвратно-постъпателни, вибриращи или плъзгащи движения.

Един от лесните начини да съобразите опасностите, свързани с машините, е да си зададете пет основни
въпроса във връзка с всяка една машина и да отчетете доколко сериозно може да е евентуалното нараняване.
1.	Риск от притискане: Възможно ли е да се нараня, ако кракът или ръката ми бъдат заклещени или премазани
при движение за затваряне или подаване (например при рязане на силаж, премазване от бавно движещо се
превозно средство)?
2.	Риск от удар: Възможно ли е да се нараня поради скоростта на движение (например удар от движещо
се превозно средство, от машина за копаене на дупки за стълбове)?
3.	Риск от допир: Възможно ли е да се нараня при допир с остри части, тоководещи части под напрежение,
горещи или студени части (например острие на верижен трион, на циркуляр)?
4.	Риск от увличане: Възможно ли е да се нараня, ако бъда увлечен заедно с материала в машина или попадна
в нейни движещи се части (например задвижващ вал, машина за подстригване на жив плет, комбайн)?
5. Риск от изхвърляне: Възможно ли е да се нараня, ако от машината бъдат изхвърлени с голяма сила
материали, които са обработвани на нея (например машина за мулчиране с дървесина, циркуляри)?
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Важно е да се отбележи, че на една машина може да съществуват
повече от един от посочените по-горе рискове (например циркулярът
може да причини нараняване както вследствие на контакт с режещото
острие, така и при изхвърлянето на дървесина, а комбайнът може да
причини нараняване както вследствие на удар, така и на увличане).
За постигане на успех в контрола на рисковете, свързани с машини,
е важно да осъзнаете, че, въпреки че механичните предпазители
са важни и трябва да са на мястото си, Вие не може да разчитате
единствено на тях. Нужно е също така да осигурите подходящо
поведение около машините, за да бъдат спазвани елементарни
правила и да се осъществява също управление и надзор (например
контролиране на скоростта на превозното средство, използване на прът за бутане на дървото при рязане на
циркуляр, изключване на машината преди почистване на блокирани участъци).
Много от злополуките с машини възникват при настройването на машините, при отстраняването на аварии и по
време на дейности по поддръжка на машините. Тези задачи трябва да се извършват единствено от компетентни
лица и да се внимава особено много.
Съществуват така също допълнителни рискове, които не са от чисто механично естество, включително свързани
с опасност от електрически ток, хидравлика, температура, вибрации, шум и т.н.\
Опасности, свързани с електрически ток, в това число:
•
•
•

поражения от електрически ток при пряк контакт с части под напрежение (неволен допир до части, които обикновено
са под напрежение) или непряк контакт (контакт с части, които се оказват под напрежение поради неизправност),
изгаряния,
пожар или експлозия поради електрически искри или поради прегряване на електрическо оборудване.

Пример: Контакт с износени кабели на машина за заваряване
Екстремни температури:
•
•

контакт със или близост до горещи машинни части, предизвикващ болка и изгаряния,
контактът с много студени части може да предизвика вкочаненост или измръзване.

Пример: Контакт с движеща се част на машина, която е била в действие малко преди това
Емисии на шум: продължителното излагане на шум от машини е основната причина за увреждане на слуха,
причинено от шум. Важно е да се отбележи, че увреждане на слуха от този вид не може да се коригира с помощта
на слухови апарати. Увреждането на слуха става с натрупване и е необратимо, но в повечето случаи лицето, което
е изложено на шум, не е наясно с вредите, които му се нанасят. Излагането на мощен шум може да предизвика
внезапна загуба на слуха. Излагането на шум се свързва също така с други нарушения на слуха като шум в ушите
(възприемане на звук без наличие на външен източник).

Пример: Използване на верижен трион
Вибрации: излагането на вибрации, предавани през краката или седалката на цялото тяло, може да причини или
да влоши съществуващите мускулно-скелетни увреждания като болки в гърба и увреждане на гръбначния стълб.
Излагането на ръцете на вибрации може да причини увреждания на кръвоносните съдове в пръстите и ръцете
(вибрационна болест — синдром на белите пръсти) и увреждания на периферната нервна система, сухожилията,
мускулите, костите, ставите на ръцете. Това състояние се изостря от пушенето, което стеснява кръвоносните съдове.

Пример: Трактор
подхлъзване, препъване и падане — внимавайте при контакт с машинни части като стъпенки, работни платформи,
стълбички, подвижни мостчета, рампи, различни видове стъпала и стълби, подови настилки и покрития и др.
срязване или пробождане — особено от корозирали метални части (например когато използвате ножица за жив плет).
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14.2

Купуване на машини

Когато купувате някаква машина, инструмент, принадлежност или друго оборудване, имайте предвид следното.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Това ли е правилната машина за съответната работа?
Позволява ли машината да свършите работата по безопасен начин, с лекота, бързо и удобно?
Има ли машината маркировка „CE“ и сертификат за съответствие като гаранция за спазване на съответните
директиви/стандарти?
Осигурен ли е лесен достъп до седалката/кабината на оператора (стъпала, стълби, врати)?
Можете ли да напуснете машината лесно и бързо в случай на нужда?
Ергономична ли е седалката на оператора и поставени ли са контролните прибори по ергономичен начин,
за да се достигат и хващат лесно?
Има ли подлакътници, облегалки и подпори за краката?
Взети ли са мерки за намаляване на излагането на оператора на вибрации?
Оборудвана ли е машината с предупредителна светлинна сигнализация?
Оборудвана ли е машината с климатична инсталация и филтър за прах?
Какво е нивото на шум на машината? Поставени ли са шумопоглъщащи принадлежности? Кабината
оборудвана ли е с шумоизолация?
Осигурена ли е добра видимост на оператора?
Предпазен ли е операторът от изпарения?
Има ли нужда от предпазни колани — осигурени ли са такива?
Има ли нужда от бутони за аварийно спиране или ключ за спиране на вала за предаване на
мощност (ВОМ)?
Осигурени ли са от производителя основните показатели за безопасност по отношение на защитата
от преобръщане, падащи предмети, проникващи предмети и огън?
Кой може да извършва дейности по поддръжка на машината?
Кой ще извърши обучението за безопасното ѝ използване?

Като зададете правилните въпроси на етапа на закупуването, бихте могли да избегнете
възникването на проблеми впоследствие.

14.3

Начало на експлоатацията на машината

Преди да започнете експлоатацията на машината, жизнено важно е напълно да сте изяснили как да
я използвате по безопасен начин. Никога не се опитвайте да работите с нея и не разрешавайте
на други хора да работят с нея, ако не знаят как да я използват правилно и безопасно. Ако
доставчикът Ви предлага обучение или ако четете инструкциите самостоятелно, уверете се, че нямате никакви
съмнения по отношение на основните функции на машината и предпазните мерки за безопасност. След като
машината бъде включена и заработи, може да се окаже, че за Вас е трудно да я управлявате, маневрирате,
спрете или да промените режима ѝ. Обучете повече от един ползвател, за да могат да си помагат взаимно
при отстраняването на проблемите и безопасно да поемат работата един от друг.

14.4

Безопасно използване на машини

Винаги използвайте машините в съответствие с инструкциите на производителя. Уверете се,
че защитните приспособления на движещите се части на машината или трансмисионните
валове са на местата си по всяко време. Не махайте защитните приспособления и не
блокирайте функциите за аварийно спиране..
Рискът от увличане в движещи се части може да бъде намален, като се избягват свободни
Машините и оборудването трябва да се
връхни дрехи или якета, широки ръкави, развързани връзки на обувки, бижута, хлабави яки
използват в съответствие с ръководството за употреба.
и дълга коса. Не управлявайте машина, ако сте употребили алкохол, ако сте приели
наркотици или лекарства, които могат да предизвикат замайване. Не управлявайте машини, ако Ви се
спи, ако сте изморен или се чувствате зле, ако не сте подходящо обучен и ако метеорологичните условия ограничават видимостта или по някакъв начин правят използването на машината небезопасно.
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Продължителното използване на машини излага
работниците на умора, стрес и тревожност, загуба
на слуха, предизвикана от шум, мускулно-скелетни увреждания (МСУ), наранявания от многократно повтарящо се напрягане (НМПН), вибрации
на ръцете, които могат да доведат до синдром
на Рейно, вибрационна болест и др.
Преди всяка употреба винаги проверявайте
машините. Тази проверка може да включва функциите на движещите се трансмисионни валове,
защитните приспособления на машината, спирачките, налягане в гумите, странични огледала и
огледало за задно виждане, вода и смазочни масла,
За управлението на някои колесни машини е необходима
гориво, сигнални светлини и стопове и звуковите
специална правоспособност — уверете се, че разполагате
предупредителни сигнали (например при движение
с всички съответни свидетелства за всички ползватели!
назад). Имайте предвид също така процедурата за
зареждане с гориво: изключване на двигателя/машината, маркучите да бъдат добре поставени на съответното
място, нивото на горивото да се следи, въздържане от пушене, противопожарното оборудване да бъде под ръка.

14.5

Деца и машини

Голяма част от смъртните случаи на деца в селското стопанство са свързани с машини. Заключвайте машините,
когато не се използват, и съхранявайте ключовете на недостъпно за децата място. Не разрешавайте на Вашите
и на други деца да играят в машини или да ги управляват. Това е незаконно и опасно (Глава 11: Деца).
Избягвайте да използвате определени машини в присъствието на деца или посетители.

14.6

Спомагателно оборудване и принадлежности

Принадлежностите, които се прикачват към основния корпус на машината, трябва да бъдат захванати към
прикачното приспособление, а инструкциите да се следват стриктно. Не си правете „самоделни“ модификации на
машините, тъй като те обикновено съвсем не са безопасни. Производителят не ги е планирал и тези модификации
могат да влошат други приложения или да възпрепятстват функциите, свързани с безопасността. В резултат
на това оборудването може да не е подходящо за задачата, за която го използвате.
При извършване на завои прикаченият инвентар се повдига, повдигането и свалянето на принадлежностите
се извършва бавно и плавно.
Вал за отвеждане на мощност (ВОМ) може да се използва за предаване на мощност от машина със собствено
задвижване към дадена принадлежност или отделна машина. Тези валове представляват обичайни причини за
наранявания в сектора на селското стопанство. Най-честата причина за злополуки е свързана с докосване на
част от дреха, която може да е съвсем малка — колкото конец, до въртяща се част на машината и навиването ѝ
около тази част. Дрехите и човекът, който ги носи, биват увлечени от вала за по-малко от секунда, което често
води до ампутация или смърт.
Валовете за отвеждане на мощност НИКОГА не бива да се
използват без цялостно и сигурно защитно приспособление,
захванато към шлицовия вал, U-образно защитно приспособ
ление над издаденото коляно към шлицовия вал на трактора
и O-образно защитно приспособление на мястото, където
задвижващият вал се свързва с използваната машина. Дори
да са използвани всички защитни приспособления, около
валовете за отвеждане на мощност е нужно внимание, когато
се задвижват от трактор. Освен това трябва да се провери дали
са поставени в двата края блокиращи верижни елементи, за да
не могат самите защитни приспособления да се въртят. Имайте
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предвид, че ако защитното приспособление не е правилно монтирано
или ако по някакъв начин е повредено, то вероятно няма да осигури
очакваната защита, а често изобщо никаква защита. Защитните приспособления трябва да пасват много точно и да имат маркировка „CE“.
Спазвайте стриктно указанията на производителя, когато свързвате
вал за отвеждане на мощност и защитни приспособления.
През последните години защитните приспособления към ВОМ
значително са се подобрили. За избягване на щети обаче трябва
да осигурите правилна поддръжка, което включва подходящото
гресиране и смазване — това значително ще удължи живота на
защитното приспособление. Важно е да се работи внимателно,
като се избягват силни удари. Важно е да се внимава също така
при използването на подвижна техника и оборудване, тъй като от
лошо шофиране могат да бъдат причинени щети, особено при вземането на трудни завои и при маневри
на заден ход.

14.7

Поддръжка и ремонтни дейности

Поддръжката и ремонтните дейности винаги трябва да се извършват от компетентни/квалифицирани лица.
В противен случай рискувате да възникне проблем, когато най-малко го очаквате, като може да се окаже, че
трябва да платите много повече, отколкото бихте платили на квалифициран техник или механик за рутинна
поддръжка. Освен това неквалифицираните лица, които собственоръчно извършват дейности по поддръжката
и ремонтни дейности, са изложени на по-голям риск самите те да бъдат наранени.
Организирайте дейностите по поддръжката така, че да се осъществяват в рамките на посочените от производителя срокове. Погрижете се редовното техническо обслужване да бъде извършвано от квалифициран техник
или механик. На машината или в кабината съхранявайте карта, указваща кога
трябва да бъде извършена следващата дейност по поддръжката. Не пренебрегвайте ремонтните дейности! Когато оборудването има блокиращи защитни
приспособления, те трябва да бъдат проверявани и поддържани и никога не
бива да се заобикалят, за да се включи машината в работен режим. Механичните
проблеми никога не се решават сами: те по-скоро могат да се изострят и да
изложат на пряка опасност Вашия живот или живота на други хора. Уверявайте
се, че неизправните машини са заключени или обозначени, за да се избегне
използването им. Отстранете ключовете и поставете бележка или заключете
машината/стартера или скоростния механизъм.
Добра практика е, а в някои държави има и правно изискване, дейностите по
поддръжката и ремонтите на машините да се документират. За целта може да
се използва дневник, в който се описват извършваните по машината дейности,
или може да е достатъчно в класьор да се съхраняват всички издадени от техниците фактури, в които е посочена извършената работа. Важно е да се знае
историята на машината. Независимо дали е правно изискване или не, това
е полезно и не отнема много време да се направи след всяко обслужване или
ремонт на Вашата машина.

Извършвайте поддръжката в работилницата, преди
да се превърне в проблем на полето!

Никога не използвайте
оборудване или машини, които
не са правилно поддържани!
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14.8

Извеждане от употреба

Когато настъпи износване на машината или трябва тя да бъде подменена, трябва да намерите безопасен и
ефективен начин, за да се освободите от нея. Не е решение да складирате в имота си повредено или нежелано оборудване, тъй като изоставените машини корозират, привличат вредители и могат да се превърнат в
потенциален източник на опасности за децата, тъй като те ги считат за привлекателно и вълнуващо място за
игра. С цел да се избегне нараняването на деца, докато си играят в старата ви, изоставена машина, помолете
доставчика или лице, което се занимава с рециклиране, да се освободи от машината вместо вас. Те обикновено
са задължени по закон да рециклират машината и рядко биха отказали това (особено ако купувате ново
оборудване от тях или ако е налице схема за рециклиране).

14.9

Инструменти и работилници

Ръчните и стационарните инструменти в работилницата може да
не се считат за тежки машини, но могат да бъдат също толкова
опасни. Когато купувате инструменти, внимавайте дали отговарят
на техническите характеристики и дали са оборудвани със защитни
приспособления. Не забравяйте да:
•
•
•
•

следвате инструкциите на производителя,
пазите инструментите чисти, поддържани и в изправност,
използвате инструментите само по предназначение,
носите необходимите лични предпазни средства.

В много стопанства и в сектора на горското стопанство например верижният трион е най-опасният ръчен
инструмент, с който ежегодно се причиняват наранявания и смърт на земеделски стопани и дори на много
професионални дървосекачи. За повече информация относно верижните триони вж. Глава 21: Горско стопанство.
Ако имате работилница:
✔✔ поддържайте я чиста и подредена (Глава 13: Инфраструктура),
✔✔ уверете се, че електрическата инсталация е проверена и на електрическото табло е залепена бележка с
името на квалифициран техник и телефонен номер за контакт с него,
✔✔ поддържайте работилницата добре проветрена и
подходящо осветена,
✔✔ поддържайте подръка подходящи пожарогасители
(със сух прах),
✔✔ не дръжте в нея неподходящи инструменти (износени,
повредени),
✔✔ избягвайте да вземате инструменти, като ги хващате
за острието,
✔✔ не разрешавайте на деца или на необучени хора да
влизат в работилницата (Глава 11: Деца).
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Разглеждане
на конкретен
случай
Един земеделски стопанин, който решил, че не си струва
да ремонтира своята памукоберачна машина, я изхвърлил
близо до нивата си. Мястото скоро се превърнало в място
за игра на ученици от съседното село. След продължителния процес на корозиране и износване кабината на памукоберачната машина пропаднала, докато шест момчета си
играели в нея. Всички те били изподраскани и контузени, а
едно останало в болница с инфекция от тетанус, защото
кракът му бил прободен от ръждясало парче метал.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

наранявания на деца, които играят на нея,
наранени случайни минувачи при контакт с оборудването,
заселване от вредители.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• неконтролираният достъп до мястото,
• любопитството на хората и особено на децата,
• постепенното корозиране на оборудването,
• нашествието на вредители в изоставени машинни конструкции.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, инфекция с тетанус (потенциално фатална).

Какви мерки за контрол е трябвало да предприеме земеделският
стопанин, ако предварително е бил оценил ситуацията?
Той би могъл да:
• предотврати достъпа до мястото,
• се освободи от машината,
• помоли професионалист да изведе от употреба/рециклира оборудването,
• продаде оборудването за скрап.
Когато изхвърляте някакво оборудване, Вие продължавате да носите отговорност за него.
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Г лава  1 5

Транспортиране и
превозни средства

•
•

Транспортирането и използването на превозни средства
на практика представляват част от всички стопански и
земеделски дейности, в това число транспортирането на:

•

•
•
•
•
•
•

•
•

добитък,
култури и друга продукция,
фураж и материали за постелка на животните,
машини и оборудване,
дървен материал, както и
работници.

В световен мащаб 50 % от злополуките с фатален край в селското
стопанство се предизвикват от превозни средства и машини на колела.
Тези злополуки обхващат преобръщане на превозното средство (прекатурване),
изгубване на контрол, падания, премазване или прегазване, сблъсъци и увличане.
Транспортирането се извършва в две различни работни среди: то включва
дейности извън пътя (товарене и разтоварване) и движение по обществената
пътна мрежа. Затова, когато разглеждате безопасността на транспортирането, трябва да вземете предвид както безопасността на работното място,
така и безопасността на пътя.

15.1

В настоящата
глава са разгледани следните
въпроси:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

превозни средства в селското
стопанство,
безопасна употреба на
трактори,
превозни средства с повишена
проходимост (ATV),
колесни машини със собствено
задвижване,
товарене и разтоварване,
планиране на Вашето
пътуване,
причини за злополуки,
правоспособност и поведение
на хората,
поддръжка на превозното
средство,
транспортирането на добитък,
организацията на движението
в обекта,
животни, използвани за
транспортиране,
транспортиране по вода,
разглеждане на конкретен
случай.

Превозни средства в селското стопанство

Най-често използваните превозни средства за извършване на селскостопански дейности са:
•
•
•
•

трактори и ремаркета,
товарачи и телескопични товарачи,
превозни средства с повишена проходимост (ATV) и джипове,
колесни машини със собствено задвижване (например комбайн, памукоберачна машина).

Тракторът е най-важното единично превозно средство в селското стопанство. Той може да бъде използван от
земеделския стопанин:
•
•
•

като средство за достъп до места, недостъпни по друг начин,
за задвижване и управление на прикачни приспособления и за извършването на различни селскостопански
дейности като оран, прибиране на реколта, разпръскване на оборски тор, изкуствени торове, пестициди,
за теглене на ремарке при транспортиране на стоки и култури.

15.2

Безопасна употреба на трактори

✔✔ Тракторите трябва да са оборудвани с кабина със защитна конструкция при преобръщане (ROPS) и предпазен колан.
✔✔ На прикачените принадлежности се поставят знаци и светлоотразители.
✔✔ Всички трактористи трябва да бъдат обучени относно подходящите
инструкции за експлоатация при дейности на пътя и извън него.
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✔✔ На работещия с трактор винаги трябва да е известно къде се намират всички членове на
семейството му и всички негови колеги.
✔✔ В трактора трябва да имате комплект за първа помощ и пожарогасител със сух прах.
✔✔ Когато не се използва, валът за отвеждане на мощност се спира.
✔✔ Всички защитни устройства и приспособления се запазват без изменение на местата им.
✘✘
✘✘
✘✘
✘✘

Не оставяйте ключа в стартера.
Не оставяйте трактора запален, докато вършите нещо на земята или по трактора.
Никога не позволявайте да се качват пътници, освен ако е предвидена седалка и предпазен колан.
Никога не зареждайте трактора, докато двигателят работи.

Преди започване на работа с Вашия трактор направете бърза
проверка на състоянието му
Въпреки че тракторите стават все по-безопасни, те и сега, както и преди, са причина за много злополуки в
стопанствата. Преди да започнете да използвате Вашия трактор е важно да проверите:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

въздушното налягане в гумите, за да се намали рискът от преобръщане,
дали стъпалата са чисти и сухи, за да се намали рискът от подхлъзване и падане,
дали трансмисионното масло е подходящо, за да се предпази
предавателната система,
функцията на ръчната спирачка, за да се намали рискът от
бавно движение/тръгване на трактора и премазване на хора,
дали хидравличното масло и маркучите са в изправност, за
да се намали рискът от аварии в оборудването,
дали подът на кабината е чист, за да се намали рискът от
попадане на някакви материали под педалите,
дали всички прозорци са чисти, за да се осигури добра видимост,
функцията на педалите за спиране, за да може превозното
средство да спре бързо, ако е необходимо,
дали нивото на водата в радиатора е достатъчно, за да предпази двигателя от прегряване,
правилното функциониране на светлините и огледалата, за да
се осигури безопасно шофиране,
дали нивото на маслото в двигателя е достатъчно, за да бъде
предпазен.
Паркирайте трактора си по безопасен начин!

Трябва да се осигури надлежно поддържане и обслужване на трактора.

Функцията „безопасно спиране“
1.
2.
3.
4.
5.

15.3

Спрете трактора на безопасно място.
Освободете скоростната кутия и предавките.
Включете ръчната спирачка.
Спуснете принадлежностите до земята.
Изключете двигателя и извадете ключовете.

ЕДВА ТОГАВА МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ.

Превозни средства с повишена проходимост (ATV)

Превозните средства с повишена проходимост (ATV) се използват много често в селското и горското стопанство.
Те обаче са причина за голям брой смъртни случаи и сериозни наранявания в резултат на преобръщания, лошо
техническо състояние, познанията и поведението на водача, който ги управлява (каране с висока скорост),
возене на пътници и неправилно управление.
Преди да закупите превозно средство с повишена проходимост, внимателно преценете Вашите нужди (например
мощност и скорост) и характеристиките на Вашия обект (например пресечен, хълмист и неравен терен).
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Важно е да се внимава за правилното налягане в гумите и винаги всички защитни средства да са по местата
си, особено опорните плоскости за краката. Тежестите да се разпределят правилно в предната и задната страна
на превозното средство. При монтиране и използване на спомагателно оборудване се спазват указанията на
производителя. Не предприемайте собствени настройки или промени по Вашето ATV, защото това може да го
направи по-нестабилно и да предизвика преобръщане.
Безопасни практики
•
•
•
•

•
•

•
•

Осигурете си професионално обучение по безопасното използване на Вашето ATV.
Носете подходящи ЛПС, включително предпазна
каска и ботуши.
Карайте достатъчно бавно, за да имате контрол
върху превозното средство.
Карайте на ниска предавка при спускане по склонове, когато правите завои и когато използвате
прикачен инвентар.
Никога не качвайте пътници на ATV, освен ако то
изрично е проектирано да вози двама човека.
Не разрешавайте на никого да управлява ATV без
обучение или под въздействието на алкохол или
наркотици.
Не допускайте деца до ATV и неговото спомагателно
оборудване.
Настройте всички механизми за управление така, че в седнало положение да работите с тях удобно и
безопасно, а ако това не е възможно, изключете двигателя и се уверете, че всички движещи се части са
спрели, преди да извършвате каквито и да било корекции.

15.4

Колесни машини със собствено задвижване

Колесните машини със собствено задвижване (например комбайни, товарачи, телескопични товарачи, памукоберачни машини) на практика проявяват всички опасности, които се свързват с трактори и ATV, но има и
допълнителни опасности, свързани с конкретната машина или оборудване (Глава 14: Машини и оборудване).

15.5

Товарене и разтоварване

Първият етап от транспортирането се състои в натоварването на
превозното средство. Когато превозното средство се товари трябва
да се имат предвид следните аспекти:
•
•
•
•
•
•
•
•

доколко даденото превозното средство е подходящо за задачата,
безопасните средства за разполагане на товара в превозното
средство,
разпределяне и балансиране на товара,
височината и стабилността на подреждане на товара,
покриване на продукцията или запасите,
обезопасяването на товара,
видимостта на шофьора (товарът не бива да пречи на полезрението на шофьора),
безопасността на шофьора (в случай на внезапно спиране или сблъсък товарът не бива да падне върху
шофьора).

Разтоварване
•
•
•

направете визуална проверка на товара преди разтоварването.
проверете дали товарът не се е преместил или станал нестабилен.
Помислете дали товарът няма да се размести и как, ако веригите, въжетата, ремъците, с които е вързан, се
разхлабят или бъдат махнати.

81

•
•
•
•

Стойте настрани, ако материалът се премести или започне да пада.
Не се опитвайте да спрете падащия материал, ако съществува риск от нараняване.
Уверете се, че разполагате с подходящи средства за разтоварване на превозното средство.
След като превозното средство бъде разтоварено, съхранете по сигурен начин веригите, въжетата,
ремъците и опъващите устройства, както и всички други невързани предмети, за да не изпаднат
случайно от превозното средство.

Никога не разрешавайте да бъдат транспортирани хора заедно с продукция или животни. За товаренето и разтоварването на животни вж. Глава 19: Селскостопански животни.

15.6

Планиране на Вашето пътуване

Осигурената безопасност на товара
при превозване е важен въпрос за
всички участници в движението.

Въпреки че транспортирането обикновено е ежедневна дейност, която в повечето случаи се счита за рутинна
дейност, то може да окаже голямо въздействие върху успешното извършване на ежедневната работа.
Помислете за всички транспортни дейности от гледна точка на:
•

•
•
•
•
•
•
•

най-подходящо време през деня или през нощта за извършване на Вашите дейности по транспортиране,
бавнодвижещите се селскостопански машини могат да изложат Вас и другите участници в движението на
по-висок риск, когато пътното движение е много натоварено,
подходящ маршрут, който да използвате (в някои държави има ограничение за използването на магистрали
от бавнодвижещи се селскостопански превозни средства),
транспортни средства (трактор и ремарке, камион, ван, джип, друго превозно средство, влак, лодка и т.н.),
продължителност на пътуването (обикновено продължителността на времето за управление и нужните
спирания за почивка за един шофьор са надлежно регламентирани),
шофьор (правоспособност, възможност да поеме работата),
вид на товара и свързаните с него нужди (дървен материал, животни, хора),
готовност на превозното средство (техническо състояние),
рискове за други участници в движението.

Планирането на пътуването ще Ви помогне предварително и по своя инициатива да вземате решения и да
предприемате мерки за предотвратяване възникването на всякакви проблеми, ненужни закъснения или злополуки. Включете се в схема за оказване на пътна помощ.

15.7

Причини за пътнотранспортни произшествия

Пътнотранспортните произшествия се влияят от следните фактори:
•
•
•
•

правоспособността и поведението на хората,
състоянието на превозното средство,
състоянието на пътната мрежа,
метеорологичните условия.

Тъй като обикновено имате твърде малко влияние върху състоянието на пътната мрежа (освен да поискате
ремонт или поддръжка), както и върху метеорологичните условия, би трябвало да се съсредоточите върху
аспектите, свързани с правоспособността и поведението и с поддръжката и състоянието на превозното средство.
Когато шофирате, ако е възможно, избягвайте пътища, за които се знае, че са опасни, зони, известни с нестабилна
почва, падащи скали, свлачища и прекомерно големи наклони. Избягвайте също така пътища, които са в близост
до скали, и се старайте да избегнете шофиране по високоскоростни магистрали или пресичането на такива.
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15.8

Правоспособност и поведение на хората

Уверете се, че шофьорът
✔✔ притежава валидно свидетелство за управление на МПС за категорията на управляваното превозно средство;
✔✔ е способен да извърши пътуването:
✘✘ не приема лекарства/наркотици, които предизвикват сънливост,
✘✘ не е изморен и не се чувства зле,
✘✘ не е употребил алкохол;
✔✔ не е под напрежение заради малкото време (избягвайте
часовете на натоварено движение);
✔✔ има безопасен подход на шофиране:
✔✔ спазва правилника за движение,
✔✔ концентриран е,
✔✔ съобразява шофирането си с пътната обстановка,
✔✔ внимателен е към останалите участници в движението,
✘✘ не е груб, агресивен или импулсивен;
✔✔ винаги си слага предпазния колан;
✔✔ използва единствено мобилни телефони или комуникационни системи в режим за свободни ръце (hands-free);
✔✔ шофира със светнати фарове, когато това е нужно;
✔✔ държи вратата на превозното средство затворена и заключена.
Освен това:
•
•
•

проверете дали неблагоприятните метеорологични условия не влияят негативно на способността за
управление, вземайте предвид прогнозите за времето,
инструктирайте шофьора си да отбие от пътя и да си почине, ако му се спи или се чувства изморен,
а не да се заставя да завърши пътуването,
уверете се, че товарите, които трябва да бъдат транспортирани, са покрити и обезопасени против
падане. Прекомерни тежести не се транспортират с оборудване без спирачки. Никога не транспортирайте
хора заедно с добитък, култури или други материали.

15.9

Извънредни ситуации

В извънредни ситуации като аварии или пътно-транспортно произшествие:
•
•
•
•
•

опитайте се да спрете на безопасно място,
ако при пътно-транспортно произшествие има ранени хора, се обадете на Вашия национален спешен номер,
свържете се с Вашия доставчик на пътна помощ,
ако е приложимо, уведомете Вашия работодател,
облечете сигнална жилетка, ако е възможно обезопасете зоната и се уверете, че стоите на безопасно място.

Не се опитвайте да се справяте със ситуацията със собствени сили, ако за сам човек това е твърде
трудно или неподходящо, например превозно средство, което е заседнало в калта.

15.10

Поддръжка на превозното средство

Уверете се, че превозното средство:
•
•
•
•
•
•

се поддържа от компетентно лице,
е надлежно лицензирано,
се поддържа в съответствие с указанията на производителя,
е спряно от движение, ако е необходимо, и съответно ремонтирано,
по него не са монтирани самоделни спомагателни принадлежности,
е в добро техническо състояние,
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•

е снабдено със защитна конструкция при преобръщане, ако е необходимо.

Преди пътуването трябва да проверите:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

гориво,
фарове и резервни крушки,
смазочни масла,
налягане на гумите,
капачките на резервоарите за масло и гориво,
нива на охлаждащите средства и на водата,
спирачки,
акумулатор,
резервна гума,

15.11

•
•
•
•
•

пожарогасител,
комплект за първа
помощ,
сигнална жилетка,
предупредителен
триъгълник,
стабилност/сигурност
на товара.

Транспортиране на добитък

Добитък може да се транспортира на кратки и на дълги разстояния:
•
•
•

от едно стопанство до друго стопанство,
за целите на развъждането,
за продажба или клане.

Грижите по транспортирането започват с натоварването на добитъка в превозното средство и завършват
с разтоварването му. За повече информация вж. Глава 19: Селскостопански животни.
По време на транспортирането:
•
•
•
•
•
•

може да е необходимо превозното средство да бъде лицензирано,
използвайте специални превозни средства, за да гарантирате безопасността на работниците (т.е. оборудвани
със защитна конструкция при преобръщане, подходящо поставени седалки и предпазни колани),
спазвайте ограниченията на скоростта,
използвайте специализирани превозни средства, за да гарантирате безопасността на околните и
хуманното отношение към животните, които се транспортират,
животните се държат на превозното средство възможно най-кратко време,
след всяко пътуване измивайте и дезинфекцирайте ремаркетата, както и чувалите за сено и кофите за вода.

15.12

Организация на движението в обекта

Ако движението в обекта е натоварено, Вие трябва да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

съставите план за управление на движението и да го променяте според нуждите, за да е удобен
за съответната дейност,
да осигурите, доколкото е възможно, отделни зони за превозни средства и пешеходци, за да се
избегнат злополуки,
държите уязвимите групи като деца и възрастни хора далече от опасните зони, особено в натоварени
периоди,
поставите ясно разбираеми знаци,
обозначите входовете и изходите на обекта,
планирате график на движението, за да се избегнат задръствания,
използвате малки разширения за кръгово движение или системи за еднопосочно движение, за да ограничите
необходимостта превозните средства да се движат на заден ход (най-смъртоносната дейност),
поставите огледала на завои или слепи петна за повишаване на видимостта,
оборудвате вилкови товарачи и други превозни средства със звукови предупредителни сигнали за заден ход.
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15.13

Животни, използвани за транспортиране
В горското стопанство, особено в Южна Европа, транспортирането на дървен материал от сечището до временния склад би било невъзможно без
използването на животни като мулета или коне, които могат да достигнат
до места, недостъпни по друг начин.
С оглед на хуманното отношение към животните е важно да се внимава
да няма лошо отношение към тях. Осигурете:
•
•
•
•
•

15.14

постепенно и подходящо натоварване,
обезопасяване на дървения материал,
безопасна пътека, по която да минава животното,
при разтоварването краката на животното не се нараняват,
животното се храни, пои и оставя да почине.

Транспортиране по вода

Понякога транспортирането по вода на селскостопанската продукция или дървения материал може да се окаже
най-лесният вариант.
Имайте предвид:
•
•
•
•
•
•
•
•

общото тегло,
балансирането на товара,
състоянието на лодката,
квалификацията и правоспособността на оператора (ако е приложимо),
комуникационното и спасителното оборудване,
метеорологичните условия,
познаването на характеристиките на реката (дълбочина на водата, особености като водопади, скали, водовъртежи),
оборудване за задържане на повърхността на водата.
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Разглеждане на
конкретен случай
За тегленето на ремарке, натоварено с бали сено, бил използван
трактор. Земеделският стопанин не се погрижил да завърже
балите или да ги обезопаси, за да предотврати падането им,
тъй като планирал да ги превози на съвсем кратко разстояние.
Той използвал обществения път от нивата до селото си, но
при вземането на един завой на пътя няколко бали паднали от
ремаркето. Той отбил встрани от пътя, но колата зад него,
управлявана от негов съселянин, се ударила в балите и паднала
от една стръмна скала край пътя. Шофьорът на колата загинал.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•
•

загуба на част от или на целия товар,
пътнотранспортно произшествие, предизвикано от падащи бали,
контакт с надземни линии или дървета покрай пътя,
прекомерно голям товар, който въздейства върху способността на земеделския стопанин да контролира
превозното средство и маневрира с него.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• прекомерният товар и претовареното ремарке,
• липсата на предпазни мерки за предотвратяване падането на бали от ремаркето.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, сътресение, кома, смърт.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин, ако е
бил оценил ситуацията предварително?
Той е трябвало:
• да подреди балите сено по такъв начин, че да осигури стабилност на товара,
• да обезопаси товара на ремаркето с въжета или ремъци,
• да избегне прекомерна височина на товара или претоварване,
• да мине по рядко използван път/път с малко движение (по който превозните средства не могат да се движат бързо),
• да избере маршрут, при който няма крайпътни стръмни скали.
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Г лава  1 6

Опасни
вещества
В селскостопанските и горскостопанските дейности опасните
вещества се срещат под различни форми — пестициди, горива,
химикали или бои, оборски тор или лекарства, животински
течности или дори строителни материали. Те са важни за
Вашата дейност, но докато ги използвате, Вие може неволно
да ги вдишате, да се докоснете до тях или да ги погълнете.

16.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

химикали,
пестициди и дезинфектанти,
бои/консерванти за дърво,
разтворители,
почистващи средства/дезинфектанти,
ветеринарни лекарства,
изкуствени торове,
оборски тор/полутечен животински тор, плесен,
горива и масла,
азбест,
дървен прах,
зърно в големи количества.

16.2

•
•
•
•
•
•
•

Опасни вещества в стопанствата

Какви вреди могат да
причинят?

oтравяне,
стомашни смущения,
тератогенеза,
рак,
болест на Паркинсон,
хронични заболявания,
смърт.

16.3

Пътища на въздействието

Опасните вещества могат:
•
•
•
•
•

да попаднат в контакт с кожата,
да напръскат очите,
да бъдат вдишани,
да бъдат случайно погълнати,
да бъдат случайно инжектирани.

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

опасни вещества в
стопанствата,
какви вреди могат да
причинят,
пътища на въздействието,
съображения, свързани със
съхранението,
информационни листове за
безопасност,
контакт с опасни вещества,
използване на опасни
вещества,
използване на лични предпазни средства,
надписи и обозначения,
горива,
зърнен/пшеничен/житен
прах/фуражи,
полутечен животински тор и
животински течности,
азбест,
разглеждане на конкретен
случай.

87

16.4

Съображения, свързани със съхранението

Когато съхранявате химикали, пестициди, ветеринарни лекарства, изкуствени торове, проверявайте дали те са:
•

•
•
•
•
•
•
•

надписани, намират се за предпочитане в опаковката на производителя, в контейнери, които са лесни за
обработка, отваряне, затваряне и повторно отваряне, което свежда до минимум евентуални течове или
разплискване,
придружени от съответните информационни листове за безопасност,
съхранявани далеч от хранителни продукти, за да се избегне взаимно замърсяване или случайно консумиране,
държани отделно от несъвместими материали, тъй като контактът или смесването могат да причинят
химични реакции, дори пожари или експлозии,
съхранявани далеч от личните предпазни средства и всякакво облекло,
съхранявани в ограничаващи резервоари или около резервоара има защитна стена, за да се избегне
разпространението на евентуални течове,
далеч от зоните, в които пушенето е разрешено, и други източници на запалване,
добре проветрени.

Складовете и местата за съхраняване трябва да бъдат обозначени със знаци и, ако е необходимо, заключени.
Възможно е да се налага контролиране на температурата и влажността.
Както в законодателството на ЕС, така и в националното законодателство са предвидени ясни
разпоредби за съхраняването и работата с химикали.

16.5

Информационни листове за безопасност

Информационните листове за безопасност (ИЛБ) са документи, които се изготвят от производителя и съдържат
следната информация:
•
•
•
•
•
•
•

химичен състав,
указания за употреба,
указания за съхранение,
активност (токсичност, абразивност, корозивност, запалимост, опасност от експлозия, мутагенни и тератогенни
характеристики),
как да процедираме при злополуки, разливи, експлозии, пожари, в които са включени химикала,
възможни последици от погрешна употреба, контакт или консумиране,
действия, които следва да бъдат предприети.

✔✔ Винаги изисквайте от Вашия доставчик копия на информационните листове за безопасност (те са безплатни
и предоставят полезна информация).
✔✔ Прочетете информационните листове за безопасност.
✔✔ Съхранявайте информационните листове за безопасност на място, което да е лесно достъпно за всички
работници (например на мястото на съхранение).
✔✔ Пазете в документацията копие на информационните листове за безопасност.

16.6

Контакт с опасни вещества?

Може да попаднете в контакт с опасни вещества, докато ги смесвате, товарите или прилагате или докато
почиствате използваното оборудване, по време на транспортиране, съхранение и дори просто при
преминаване през зони, където са пръскани култури. Опитайте се да автоматизирате процедурите, така
че във възможно най-голяма степен да се избегне прекият контакт с химикали.
При пръскане с пестициди използвайте трактори или механизирани пръскачки, оборудвани с кабини със
стандартизирани филтърни камери.
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16.7

Използване на опасни вещества

Когато използвате опасни вещества:
•
•
•
•

•
•

уверете се, че те са одобрени от националните
компетентни органи,
прочетете етикета и спазвайте указанията на
производителя,
използвайте чисти лични предпазни средства,
не ги смесвайте с други опасни вещества (освен
ако това е изрично разрешено от производителя),
дори ако продуктите са съвместими,
не пръскайте при ветровито време или срещу
вятъра, когато използвате ранична пръскачка,
не оставяйте ненадписани разтвори или такива
без надзор.

Празните контейнери трябва да бъдат надписани, съхранявани и ликвидирани чрез доставчика или лицензирано
лице, което извършва рециклиране. Те не бива да се използват като съдове за други вещества или материали или
като играчки.

16.8

Използване на лични предпазни средства

При работа с опасни вещества трябва да използвате:
•
•
•

•
•

ръкавици, за да предпазите ръцете си от случаен
или неизбежен контакт,
очила, за да предпазите очите си от изпарения или
пръскане,
защита за носа и устата, ако се очакват изпарения или ако пръскате с пестициди (маска с активен
въглен),
престилка или гащеризон, ако пръскате с пестициди или други химикали, които са опасни за кожата,
непропускащи ботуши със стоманени бомбета
(Глава 9: Лични предпазни средства).

16.9
•
•
•
•

Надписи и обозначаване

Всички контейнери трябва да бъдат надписани по подходящ начин, за да се осигури безопасното използване
на опасните вещества.
Когато опасни вещества се поставят в по-малки или различни контейнери, трябва да се постави отново
етикет с надпис.
Всички съоръжения, в които се съхраняват опасни вещества, трябва да бъдат обозначени със знаци за
безопасност в съответствие с изискванията на Директивата за знаците.
Ако в стопанството Ви има посетители, обозначете или оградете наскоро пръсканите плодни дръвчета;
предупредете посетителите да не консумират плодовете, тъй като това може да доведе до отравяне; поставете
предупредителни знаци на повърхностите, които са боядисани или лакирани наскоро, тъй като
контактът може да причини обрив или сърбеж по кожата, възпаление на очите или да доведе до по-лошо.
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16.10

Горива и масла

Зареждането на резервоарите за гориво е особено опасно, тъй като може
да последват разливи, течове или запазване.
•
•
•
•
•
•

Поискайте от доставчика описание на метода за осигуряване на безопасност
за зареждане с гориво.
Забранете пушенето и за целта поставете знаци.
Съхранявайте в близост пожарогасители и чували с пясък.
Разгледайте възможностите за инсталиране на детектори за течове, топлина или дим.
Монтирайте спирателни вентили на тръбопровода за горивото.
Маслата и смазочните масла също за запалими и с тях трябва да се работи
внимателно.

16.11

Зърнен/пшеничен/житен/фуражен прах

За съхранение на горива използвайте места, оградени със
защитна стена!

Зърненият, пшеничният, житният или фуражният прах в големи количества би могъл да създаде експлозивна
атмосфера. Дръжте източниците на запалване далеч и се уверете, че използваното електрическо оборудване
е подходящо и е обозначено в съответствие с Директивата за ATEX, когато това е необходимо.
Ако житни растения или други фуражи се овлажнят или започнат да се разлагат, те може да отделят газове от
разлагането, които да заменят кислорода или да намалят нивата му в склада или силоза. Нивата на газовете
трябва да се отчитат изключително внимателно преди влизане в складове и силози, за да се гарантира, че
качеството на въздуха не е вредно за здравето, тъй като натрупването на газове при разлагането може да
бъде смъртоносно.
Фуражите в големи количества може да отделят газове и силни миризми и да причинят загуба на съзнание
сред работниците. Възможно е да се образува азотен оксид, който да доведе до пневмонит.

16.12

Животински течности и полутечен тор

Продуктите от отделителните системи на животните и течностите, отделяни при раждане, са
биологични замърсители, тъй като са носители на вируси и инфекции. Ако лекувате болно животно
или помагате при раждане, използвайте ръкавици и гащеризон, за да се предпазите от евентуално
заразяване. Препоръчва се тази процедура да се извършва или следи от ветеринарен лекар.
Небезопасното унищожаване на животински трупове може да зарази хора пряко след контакт
или непряко след замърсяване на земята или подземни водоеми. Трябва да заравяте труповете далеч
от водни корита, кладенци или водоеми или да ги изгаряте, ако е позволено от местните органи.
Както изкуствените торове, така и оборският тор са лесно запалими и опасни при вдишване или пряк
контакт.
Сероводород и метан
•

•
•

Когато едър рогат добитък или други селскостопански животни са настанени в помещения с решетъчен
под, се съхранява голямо количество полутечен тор в резервоари под решетката. През периодите,
когато полутечният тор не може да се разпръсква на полето, върху него може да се образува твърда кора.
Под тази кора могат да се образуват газове от разлагането, включително метан и сероводород, които при
счупването на кората могат да бъдат в смъртоносни нива.
Най-опасно е по време на разбъркването на полутечния тор, което се прави, за да се улесни изпомпването
му във вакуумни цистерни за последващо разпръскване на полето.
Вече използваният гъбен компост и други органични вещества при разлагане също може да образуват
смъртоносни нива на сероводород и трябва да се внимава изключително много, ако се разбъркват или
натоварват по подобен на долупосочения начин.
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Преди разбъркването:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

разбърквайте и разпръсквайте единствено през ветровити дни, когато газовете
бързо ще се разсеят,
изведете всички животни (включително кучета и други домашни любимци) от
помещението и общата част,
отворете възможно най-много врати на сградата или помещението, за да се
проветри, и не допускайте никого в района, особено деца и възрастни хора,
стойте с гръб към вятъра, когато поставяте оборудването за разбъркване, и
започнете разбъркването, след като се уверите, че е поставено цялостно защитно
приспособление на вала за отвеждане на мощност,
Безопасно отстраняване
по-голямата част от газовете се освобождават през първите 15—20 минути от
на полутечния тор
разбъркването, но трябва да се внимава през цялото време,
сероводородният газ е силно токсичен и тъй като мирише на развалени яйца, той притъпява Вашето усещане
за миризма при ниски нива, което създава фалшиво усещане за сигурност, че газът се е разсеял, когато
всъщност концентрацията може да се е увеличила,
концентрациите, които се освобождават от полутечния тор, когато се счупи кората на повърхността, обикновено са със смъртоносни нива, при които едно дълбоко вдишване може да убие,
когато бъркачката бъде изтеглена, за да се извърши изпомпването и разпръскването, въведете система,
чрез която да се гарантира, че позицията на бъркачката ще бъде възстановена или по друг начин защитена
от случаен достъп,
При приключване на работа винаги поставяйте пак капаците на мястото на разбъркване.

16.13

Азбест

Азбестът е изключително опасно, канцерогенно вещество. В миналото той е използван широко като строителен
елемент при изграждането на покриви и тръби. В днешно
време азбест повече не се използва и тенденцията е
да се премахва от съществуващите конструкции, ако е
необходимо. Тъй като обаче за хората са опасни азбестовите влакна, важно е да се има предвид, че азбестът е
много по-безопасен, когато е непокътнат или вграден в
друг материал, отколкото при рязане или чупене, когато се
освобождават азбестовите влакна.

Връщайте обратно капаците след
приключване на работа!

Ако имате азбестов покрив:
•
•

•
•

•

не го сменяйте, ако е в добро състояние,
ако е повреден или се чупи, за отстраняването му се
свържете с квалифициран и лицензиран изпълнител: във
Вашата местна инспекция по труда би трябвало да има
списък с правоспособните изпълнители,
не се опитвайте да го отстранявате собственоръчно,
уверете се, че никой не е изложен на прах или влакна
от азбестовите плоскости или друг материал, съдържащ
азбест,
уверете се, че изпълнителят е отстранил цялото количество и го е унищожил по надлежния начин.

Затова никога не бива да
чупите, режете или пробивате
материал, който съдържа
азбест!

Ако в обекта имате и други изделия, които съдържат
азбест, като кожуси на котли, тръбопроводи или
плоскости, ликвидирайте ги чрез лицензиран изпълнител
или лице, което извършва рециклиране. Не забравяйте,
че няма безопасна гранична стойност на експозиция.

Покривите в добро състояние могат да бъдат запазени.
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Разглеждане на
конкретен случай
Земеделски стопанин използвал разредител за почистване на
работната маса в своята работилница. След като приключил
работа, било останало малко количество от разтворителя, но
преди да го върне в шкафа за химикали, той бил прекъснат от
телефонно обаждане, което трябвало да проведе в кабинета
си. Малкото му момче, което дошло да търси баща си, намерило бутилката с химикала, отпило голяма глътка и изпаднало
в кома. Ако скоро след това не е било намерено от майката,
момчето би останало там без помощ и е можело да загине.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•
•

отравяне и вътрешни изгаряния от случайно поглъщане,
отравяне от случайно вдишване,
изгаряния на кожата от случаен контакт с кожата,
възпаление на очите от случаен контакт или излагане на изпарения.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• че стопанството е било също така дом на неговото семейство, в който живеели двете му деца,
• липсата на етикет с надпис,
• липсата на предупредителни знаци,
• липсата на надзор върху детето,
• погрешно етикетиран контейнер.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

възпаление на очите, изгаряния по кожата, отравяне, вътрешни изгаряния, кома, смърт.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин, за да
намали риска?
Той е трябвало:
• да прибере разтворителя в специалния шкаф за химикали веднага след използването му,
• да надпише ясно бутилката/контейнера,
• да ограничи достъпа на децата си до работилницата,
• да разговаря с децата си относно безопасността в стопанството и опасностите, свързани с химикали.
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Г лава  1 7

Знаци за безопасност

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•

Знаците се използват за предоставяне на информация за
работното място, за предупреждаване на хора за опасни
ситуации, за налагане на определени действия или за забрана
на някои дейности. Те не би трябвало да са единственото
средство за контрол на риска и когато са поставени, не
бива да се пренебрегват.

17.1

•
•
•
•

значимост на знаците,
съображения по поставянето
на знаци,
звукови сигнаxли,
предупредителни знаци,
сигнализиране с ръка,
разглеждане на конкретен
случай.

Значимост на знаците

Знаците се използват за:
•
•
•
•

забрана на дейност,
предупреждение за опасност,
налагане на задължение,
предоставяне на информация.

Разграничавайте знаците по форма и цвят:
•
•
•
•

забраняващите знаци са кръгли и червени,
предупреждаващите знаци са триъгълни и жълти,
задължаващите знаци са кръгли и сини,
знаците за аварийно евакуиране са правоъгълни
и зелени.

Ако имате малко, семейно предприятие, може да решите, че поставянето на знаци е ненужно, тъй като няма
кого да предупреждавате. Но е възможно понякога много различни хора да посещават Вашето предприятие,
в това число консултанти, доставчици, оценители на качеството, роднини, приятели и т.н. Възможно е те да
бъдат изложени на опасност, за която е можело да бъдат предупредени предварително, ако са били поставени
подходящи знаци.
Знаците са изключително важни в случаите, когато наемате работници, предлагате настаняване от типа „легло
и закуска“, поддържате магазин на обекта или приемате посетители.
Когато поставяте знаци, внимавайте дали те са подходящи за опасността и дали са в съответствие с Директивата
за знаците и отговарят на насоките, дадени от Вашия национален компетентен орган.
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17.2

Съображения по поставянето на знаци

Обмислете поставянето на знак за обща безопасност на входа към
Вашето стопанство или имот, за да даде общи предупреждения за
наличните опасности на Вашия обект. По този начин се дава възможност на лицата, които влизат във Вашия обект — работниците,
изпълнителите, доставчиците и всички видове посетители — бързо да
се осведомят пред какви опасности се изправят.
Обиколете Вашия обект все едно сте посетител или нов служител и
посочете всяко място, където би било полезно да се постави знак за
безопасност. Отбележете кои са най-важните знаци за безопасност,
които са необходими, и поставете най-напред тях. Редовно — поне
веднъж годишно или при промяна на Вашите работни процеси — проверявайте какви знаци за безопасност са поставени.
При инструктирането на деца, въвеждането на нови работници или
даването на указания на нови външни изпълнители, подчертавайте
най-важните послания по отношение на безопасността във Вашия обект,
които носят тези знаци, и им обръщайте внимание, че те трябва да се
спазват.
При проектирането или закупуването на знаци за безопасност, проверете дали отговарят на Директивата за
знаците. Ако се нуждаете от съвет се консултирайте с Вашия национален компетентен орган и вземете предвид
указанията, които се предоставят.
Уверете се, че знаците са подходящи за опасността, за която предупреждават: в тази връзка може да имате
нужда от предупредителен знак, указващ работа с вилков товарач и потенциална опасност от падащи предмети.
Може да имате като основен принцип политиката „без пушене“ в рамките на обекта, но дори в такъв случай
може да е наложително поставянето на знаци „Пушенето забранено“ на местата с особено голям риск. Сложете
знаци „Пушенето забранено“ на местата, където съхранявате гориво, химикали, сено, торове, в близост до лесно
запалими материали и в зони с добитък и селскостопанска продукция, която или се подготвя, или обработката
се завършва.
Ако сте изготвили план за действие в извънредни ситуации, поставете знаци, указващи сборните пунктове,
изходите, маршрутите за евакуация, пожарогасителите.
Отбележете съдържанието на силозите и опасностите, които се свързват с тях.

Поставете знаци на всички силози, предупреждаващи работниците за съдържанието в тях,
за съответните опасности при влизане в тях и
предпазните мерки, които трябва да бъдат взети
преди влизането. Ако съхранявате контейнери с
течности, уверете се, че, независимо от размера
на контейнера, те са надписани по подходящ начин и поставете
предупредителни знаци, за да спомогнете за избягването на
случайно поглъщане или неподходяща употреба на опасни
вещества.
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Поставете предупредителни знаци на входа на апаратни зали или електрически инсталации.
По закон се изисква цялата електрическа комутационна апаратура да бъде ясно обозначена.
Поставете ясни бележки на Вашите електрически табла — захранваните от всеки ключ устройства
или зони. Съществува риск от поражения от електрически ток, ако изключите захранването от
погрешното устройство. Ясно обозначете зоните с високо напрежение.
Не махайте знаците от машините. На всички наскоро
закупени трактори, комбайни, вилкови товарачи,
ръчни колички са поставени предупредителни
знаци от производителя и те служат за указване
на съответните опасности.
На подемното оборудване трябва да бъде отбелязана безопасната
товароподемност.
Използвайте подвижни знаци за предупреждаване на работниците и хората за временни дейности като подрязване на жив
плет, преминаване на стадо през обществен път или временни
строителни работи.

17.3

Звукови сигнали

Често при работа с машини се използват звукови сигнали, за да укажат или предупредят за маневри на
заден ход, неизправности, течове, загуба на налягане.
Уверете се, че:
•
•
•
•
•

звуковите сигнали са подходящи,
звуковият сигнал може да бъде чут и разпознат на фона на общия шум,
звуковите сигнали не са объркващи, когато няколко машини работят близо една до друга,
хората на обекта разбират значението на всеки звуков сигнал,
редовно изпитвате звуковите сигнали.

17.4

Предупредителни знаци

Използвайте знаци, за да предупредите за следното:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

наскоро пръскани плодове,
помещения, които наскоро са пръскани с пестициди,
опасности, свързани с животни,
съхраняване на химикали/горива,
замърсители,
движение на превозни средства,
опасности, свързани с шум,
неизправно оборудване или превозни средства,
горещи или студени повърхности,
газове или течности под налягане,
опасност от увличане,
нестабилност на почва или сгради,
падащи предмети,
изкопи, ями, трапове и дупки за ровници в земята,
маршрути за евакуация,
подземни тръбопроводи или кабели.
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17.5

Сигнализиране с ръка

При работа с подемно оборудване операторът често разчита някой да му прави знаци (често наричан „сигналист“),
който да му дава указания и насоки, особено когато видимостта е ограничена. Обикновено това се налага при
горскостопански мероприятия.
В такива ситуации е съществено важно:
•
•
•
•
•

да потвърдите или съгласувате сигналите предварително, тъй като има разлики между различните държави,
сигналистът да стои на високо място, където да е в безопасност и операторът да може ясно да го вижда,
само един сигналист да прави знаци в конкретния случай,
ако операторът не е сигурен за значението на някой знак или не може да го види ясно, той не бива да
предприема допълнителни действия, докато несигурността не бъде отстранена,
когато няма пряка видимост, може да се използват радиостанции или други подобни системи.

СТАРТ

СТОП

КРАЙ

ВДИГНИ

ДВИЖЕНИЕ
НАЗАД

СПУСНИ

ДИСТАНЦИЯ ПО
ВЕРТИКАЛА

ДВИЖЕНИЕ
НАПРЕД

ОТДЯСНО на
сигналиста

ОТЛЯВО на
сигналиста

ДИСТАНЦИЯ ПО
ХОРИЗОНТАЛА

ОПАСНОСТ

96
Безопасността на работниците в селското стопанство,
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Разглеждане
на конкретен
случай
Собственик на стопанство за свежи билки наскоро
закупил примамка с отрова за плъхове, които били
голям проблем за дейността му. Търговецът на
дребно го уверил, че примамката с формата на
бадеми е изключително ефективна и го посъветвал
да обозначи всички места, където поставя примамката, с предоставените му лепенки. Собственикът
на стопанството поставил отровата в склада за
опаковани продукти и помолил своя работник да
залепи лепенките. Работникът тъкмо излизал в
обедна почивка и забравил за лепенките. По-късно
вечерта жената на земеделския стопанин не
разпознала предметите с формата на бадем като
отрова и ги измела заедно с боклука и отпадъците
на двора. Седмица по-късно кучето на земеделския
стопанин починало, след като яло от отровата..

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска от тази дейност, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

възможно е отровата да бъде погълната от човек,
възможно е отровата да бъде погълната от животно,
възможно е отровата по невнимание да бъде отнесена другаде.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• липсата на предупредителни знаци/лепенки,
• липсата на информация за работниците/съпругата/децата,
• липсата на средства, които да гарантират, че отровата няма да бъде преместена.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

отравяне, смърт.

Какви мерки е трябвало да предприеме земеделският стопанин,
ако е бил оценил рисковете?
Той е трябвало:
• да постави примамката с отрова по такъв начин, че да предотврати случайното ѝ използване или поглъщане,
• да поиска да му бъдат предоставени кутии за отровата и да уведоми всички къде са поставени,
• да се увери, че предупредителните лепенки са поставени.
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Г лава  1 8

Отглеждане на
култури
Отглеждането на култури е обширна и разнообразна област от селското
стопанство. Различните видове култури имат различни нужди и за тях
се изискват различни методи на отглеждане и прибиране на реколтата.

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•

Трудовите дейности и свързаните опасности се различават в зависимост
от вида на съответната култура и от фазата във вегетационния цикъл
на културата.

18.1

фази във вегетационния
цикъл на културата,
видовете култури,
подготовката на терена и на
почвата,
засаждане/засяване,
култивиране,
подрязване,
прибиране на реколтата,
разглеждане на конкретен
случай.

Фази във вегетационния цикъл на
културата

Отглеждането на култури се осъществява на различни етапи
като:
•
•
•
•
•
•

подготовка на терена и на почвата,
засаждане/засяване,
култивиране — пръскане, плевене, напояване,
торене,
подрязване,
прибиране на реколтата.

18.2

Видове култури

На всяка фаза от вегетационния цикъл на дадена култура трябва да се взема предвид видът на културата:
•
•
•
•
•
•
•

нискорастящи растения: пшеница, овес, ечемик, житни растения, памук, царевица, тютюн, ориз, детелина,
слънчоглед,
зеленчуци: патладжани, домати, краставици, чушки, тиквички,
кореноплодни: картофи, захарно цвекло, репички, моркови,
лозя,
подправки, билки,
плодове — нискорастящи: пъпеш, диня, ягоди, дребни безкостилкови плодове,
овощни дървета: маслини, бадеми, ябълки, круши, череши, праскови, кайсии, портокали, сливи..

18.3

Подготовка на терена и на почвата

Подготовката на почвата включва обследване и анализ на почвата и използване на препарати за подобряване
на нейното плодородие, оран за разрохкване на почвата, изравняване за подготовка на лехите, засяване,
култивиране, използване на торове, пръскане и плевене, независимо дали ръчно или механизирано.
Обработката на почвата е от съществено значение за аерирането на почвата, за прилагането на
торове, за плевенето и за улесняването на растежа на семената. Обработката с мотика е свързана
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с висок риск от мускулно-скелетни усилия и увреждания и не
може да се използва екстензивно. С използването на лемежен
плуг или на ротационен култиватор този проблем значително
намалява, но, от друга страна, е налице излагане на опасностите,
свързани с машините, в това число увличане в движещи се части,
нараняване от стърчащи части, особено корозирал метал.
Монтирането и демонтирането на прикачен инвентар, както и
използването на вала за отвеждане на мощност за захранване на
приспособленията, представляват сериозни източници на опасности,
свързани с машините (Глава 14: Машини и оборудване).
Евентуално плевенето може да се осъществи чрез прилагането на химикали, което потенциално излага земеделския производител на опасности, свързани с химически вещества (Глава 16: Опасни вещества).
С оглед на подобряването на растежа и качеството на растенията,
преди засаждането почвата се обработва, като се добавят органични вещества, които се разлагат и я обогатяват с хранителни
вещества. Разпръскването на изкуствени торове (особено ръчно)
представлява риск от контакт с биологични агенти.

18.4

Засаждане/засяване

Засяването на семена на нивата значително се различава от
засаждането на фиданки или растения в овощна градина.
При засяването на ниви може да се използва редосеялка или
зърносеялка за автоматизиране на процеса. Използването на
машини има и предимства, и недостатъци спрямо извършване
на работата на ръка.
Засаждане на дървета или растения обаче не може да се
автоматизира в толкова голяма степен. Затова то представлява усилна работа, изискваща:
• използването на кирка или свредел за изкопаването на почвата,
• пренасянето на растенията до мястото,
• навеждане за засаждането и уплътняването на почвата.

18.5

Култивиране

По време на култивирането растенията често се
нуждаят от напояване, периодично пръскане с
пестициди и разпръскване на торове и от време
на време плевене.
Напояването може да се извършва чрез
постоянна система от тръби и канали или чрез
използване на подвижни напоителни системи.
Изграждането на постоянна система е трудна
и усилна, но еднократна работа. Подвижната
напоителна система включва:
•
•

многократно повтарящо се мускулно-скелетно напрягане, тъй като при нея се налага често преместване на
разпръскващия накрайник,
излагане на опасности, свързани с превозните средства/машините, докато системата се тегли при придвижване.
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На този етап плевенето може да се извършва само ръчно.
Прилагането на пестициди излага земеделските стопани на опасности, свързани с химически вещества. При смесването и зареждането на пръскачките
с пестицидите се отделят пари, миризми и изпарения, които предизвикват
възпаление на очите, кожата, носа и гърлото. Продължителното излагане
на химикали може да доведе до хронични и тежки здравословни проблеми.
При смесването осигурете добра вентилация и спазвайте указанията на
производителя по отношение на дозиране и съвместимост на химикалите.
На всички етапи на работа с пестициди (смесване, зареждане на пръскачките, прилагане и почистване на уредите) Вие трябва да използвате
най-малкото защита за лицето (очи, нос, уста), ръкавици и предпазни обувки
(Глава 16: Опасни вещества).

18.6

Пръскане с пестициди

Подрязване

Подрязването включва рязането на клони, отстраняването на издънки, пъпки, листа и др. Ако подрязването се
извършва рано през пролетта, когато тъканите са меки, рискът от наранявания на ръцете и пръстите се намалява
(порязвания, контузии, мазоли), производителността се повишава и животът на растенията се удължава.
Избирайте инструментите в зависимост от размера на клоните и от обема на работата по подрязване, която
трябва да бъде свършена. Инструментите могат да варират от различни видове ръчни ножици до триони и
верижни триони за подрязване. По време на подрязването се уверете, че:
•
•
•

не сте в близост до електрозахранващи линии и комуникационни съоръжения, за да се избегне контакт,
инструментите са наточени и в добро техническо състояние, за да се намали умората и усилието в ръката
и китката,
инструментите са почистени и дезинфекцирани, за да се намали разпространението на болести по растенията.

18.7

Прибиране на реколтата

В малките стопанства, в които използването на машини е ограничено, прибирането на реколтата може да е
най-трудоемката дейност във вегетационния цикъл на културата. Обирането на плодове от дървета, брането
на гроздето, прибирането на културите или събирането на плодове от нискорастящи растения са усилни,
многократно повтарящи се дейности, които включват протягане, навеждане и вдигане на тежести.

В големите стопанства за прибирането на реколтата се използват скъпи и сложни машини като комбайни или памукоберачни машини.
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Автоматизираното прибиране на реколтата облекчава земеделския стопанин
като намалява мускулно-скелетното усилие, умората и продължителния
контакт с растителни култури, органични вещества, торове и пестициди. То
обаче го излага на всички опасности, свързани с машини и превозни средства.
Културите може незабавно да бъдат откарани на пазара, но е възможно също
така да се съхраняват от земеделския стопанин или от кооперация в силози
или в хладилни помещения.
Остатъците, които не могат
повече да се използват, се
събират и трябва да се следват
предписания за правилното им
ликвидиране.

Някои култури трябва да се сушат на
слънце (например тютюн).

Остатъците от културите се събират: сеното се
балира и съхранява за фураж на животните.

След прибирането на реколтата се извършват определени допълнителни дейности.
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Разглеждане на
конкретен случай
След като наетият работник се разболял, 58-годишна
жена земеделски стопанин прибирала на ръка тютюн от
малък парцел, който притежавала. Доста преди да наеме
работника тя била събирала царевица на ръка. С течение
на времето ставало все по-топло и слънцето греело много
силно. Тя не била свикнала с тази работа и се изморила.
Изгубила съзнание. Съпругът ѝ я намерил да лежи там пет
часа по-късно.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Земеделският стопанин е трябвало да направи елементарна оценка на риска на обекта, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

дехидратация, топлинен/слънчев удар от топлото време,
ужилвания и ухапвания от влечуги, насекоми и гризачи,
неспособност за осъществяване на контакт с други хора в случай на злополука.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• възрастта на жената земеделски стопанин,
• работи сама,
• излагане на изключително топло време,
• отказ от практики за безопасност.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, загуба на съзнание, смърт.

Какви мерки е трябвало да предприеме, за да намали рисковете?
Тя е трябвало:
• да не работи сама,
• да избере по-хладни часове от деня и да избягва да работи по обед,
• да се увери, че приема достатъчно течности, за да избегне дехидратация,
• да вземе средство за комуникация и да каже на някого в колко часа се очаква да се върне,
• да изчака работникът да се възстанови.
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Селскостопански
животни
Животновъдството е не само от голямо значение за хранително-вкусовата промишленост, но също така е и основен
източник на доходи за много семейства в селските райони
на Европа. Животните могат да се отглеждат на открито
или затворени.

19.1

Здравите стада

Поддържането на здраво стадо е най-важният фактор при управлението на
печелившо животновъдно стопанство. Подборът на здрави животни и
поддържането на високи хигиенни стандарти, заедно с планираното
и навременно ваксиниране са основните характеристики на успешното животновъдно стопанство. За отглеждането на добитък в затворени
пространства е нужна внимателно проектирана инфраструктура, в която са
осигурени процесите проветряване, хранене, поене, ветеринарна намеса и
управление на отпадъците.

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

здравите стада,
поведението на животните,
контакта с животни,
зоонозни болести,
хранене,
обработка на оборски тор,
транспортиране на животни,
консумиране на животински
продукти,
вредители,
опасности за мускулно-скелетния апарат,
дихателни проблеми,
химикали,
допълнителни фактори, които
трябва да се вземат предвид,
животните и хората,
разглеждане на конкретен
случай.

Изолационните материали, които обикновено се използват в
животновъдните стопанства, са лесно запалими. Винаги трябва
да търсите баланса между ползите и потенциалните рискове,
свързани с използването на такива материали.

19.2

Поведение на животните

Като животновъд, Вие трябва добре да познавате и да
предвиждате поведението на Вашите животни. Почти всички
селскостопански животни биха били хищници в дивата природа и затова имат силен стаден инстинкт, който ги кара да
реагират на заплахи и атаки. Поведението на животните се влияе от следните фактори.
•

•

•
•

Генетични фактори — можете да повишите сигурността на стадото чрез следните мерки:
-- избирате най-кротките бикове за разплод с помощта на оценяване на покорството като характеристика,
-- имате предвид, че темпераментът на животните се променя със съзряването им,
-- не забравяте, че поведението на животните е непредсказуемо,
-- имате предвид, че всеки биологичен вид има различни поведенчески характеристики (например биковете
ритат със задните копита, а елените могат да се изправят и да ударят надолу с предните копита).
Характеристики на животните като полезрение и чувствителност на шум, светлина, сенки и т.н. Поради
полезрението си биковете могат да се раздразнят от внезапни движения в невидимата зона. Като цяло
животните са чувствителни към шум, особено при високи честоти, и тогава могат да се раздразнят от
иначе нормални звукове като звънене на вратата, високи гласове или викове.
Възприятие на животните — животните реагират според това как възприемат Вашите намерения.
Повечето женски животни, като крави, свине и кошути ще Ви нападнат, ако смятат, че малките им са застрашени.
Условия на живот — продължителните периоди на изолация правят животните необщителни. Тогава
те се страхуват и често нападат всеки, който се приближава към тях. Животните могат от малки да бъдат
приучени да свикнат с присъствието на други животни и на хора. Пренаселването с животни също може
да има негативни последици, тъй като тогава животните стават раздразнени и неспокойни. Подходящите
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•

помещения и добрите условия на живот, в това число чистота, грижи и оптимални популации, карат
животните да се чувстват добре.
Контакт с хората и поведение — животните копират Вас и Вашето поведение към тях. Ако ги гоните, пляскате,
ритате, удряте, крещите им или ги плашите, те се научават да се страхуват от Вас и от другите хора и стават възбудени и измъчени. Опитвайки се да се защитят, те могат да Ви нападнат и наранят или по-лошо. Възприеманата
от животните заплаха се свежда до минимум чрез спокойно, кротко и контролирано отношение и като цяло се
подобрява ефективността и безопасността на работата с тях.

В резултат на това добрият животновъд:
•
•
•
•
•
•

се грижи за своите животни спокойно и търпеливо, без да
предизвиква стрес в тях,
осигурява подходящи условия на живот, като отчита
шумове, миризми и светлини,
наблюдава, разпознава симптомите на заболяване и иска
съвет от ветеринарен лекар,
разбира промените в поведението,
спазва режима за хранене и плана за ваксиниране,
винаги има контрол над своите животни.

Допълнителни мерки, които можете да предприемете:
•

•
•
•
•
•

режете рогата на едрия рогат добитък на ранна възраст,
най-добре през първите шест седмици, преди животните да
се научат да използват рогата си агресивно,
слагайте пръстен на носа на биковете (когато са на
10-месечна възраст) и редовно проверявайте пръстена,
кастрирайте биковете, които не са предназначени за разплод, като поставяте гумен пръстен на малките
телета, най-добре на възраст до един месец,
извършвайте изкуствено осеменяване, за да избегнете необходимостта да държите бик на обекта,
за работа с животни допускайте само силни и пъргави гледачи (обикновено на възраст 18—65 години),
работещи по двойки,
имайте предвид, че някои от самите дейности, с които се цели стадото да стане по-безопасно, могат да
бъдат опасни.

Рязането на рогата и даването на лекарства на едрия рогат добитък са дейности, които причиняват много
наранявания. Колкото по-младо е животното, толкова по-безопасна е процедурата. Работниците трябва да
бъдат обучени, достатъчно силни, за да се справят с раздразнено животно и да носят лични предпазни средства.
Ако не се чувствате уверени сами да извършвате тези дейности, поискайте помощ или помислете дали да не
ангажирате професионалист.

Мерки в извънредни ситуации
При работа с животни в изолирани зони винаги внимавайте за следното:
•
•
•
•

осигурете лесен изход,
да имате мобилен телефон,
семейството/колегите Ви трябва да знаят къде сте, какво правите и кога се очаква да се върнете,
да държите подръка комплект за първа помощ.

19.3

Контакт с животни

Когато помагате на животни при раждане, Вие се излагате на риск от инфекция от родилните течности и
внезапни движения на майката. Можете да намалите риска от инфекция, като носите ръкавици и престилки.
Правилната поза и подходящото място може да Ви предпазят от нараняване, ако животното внезапно се
раздвижи. Рискът от нараняване значително се намалява, ако се използват добре проектирани помещения за
отелване с подходящи решетъчни заграждения.

104
Безопасността на работниците в селското стопанство,
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Когато гледате болно животно, може да бъдете
наранен/а, ако животното внезапно се размърда
или реагира непредвидимо. Нараняванията,
причинени от ритане, блъскане, ухапване или
премазване по време на обслужване на животните, са много чести.
Нараняванията, причинени от внезапно движение на животното, могат да бъдат тежки, тъй
като животното често е много по-голямо и тежко
от работника. При работа с елени и диви прасета
например е необходимо да се използват защитни
дрехи. Възрастните хора, жените и децата,
който работят в стопанството, са по-уязвими на
нараняване или по-лошо, когато работят с добитъка.
Жигосването и маркирането, както и рязането на рогата могат да причинят изгаряния или други наранявания на работника, ако някое раздразнено животно внезапно се раздвижи.
При поставянето на инжекции на животни съществува риск да убодете себе си, ако животното направи
неочаквано движение. Уверете се, че животното е обездвижено и работниците могат да помогнат. Когато
свършите работата, поставете иглите в сигурен контейнер, за да се избегне неволно използване или контакт.
Успокоителни лекарства трябва да се използват само когато това е абсолютно наложително (например безопасно
транспортиране на кастрирани мъжки животни от стопанството).
Дейности като събиране на сперма, ваксиниране, доене и стригане на ръка изискват пряк контакт с
животното. Острият ръчен инструмент, който се използва за стригане на овце и кози, може да се изплъзне
и да причини наранявания, ако животното се раздразни и започне да се съпротивлява. Поради това е
изключително важно работникът да е добре обучен за извършването на тези дейности и да застава на
правилното място.
Уверете се, че разполагате с подходящите съоръжения за работа с животни, удобни за съответния вид.
Винаги носете предпазни обувки, за да избегнете премазване на краката при настъпване от животно, както
и подхлъзване, препъване и падане.

19.4

Зоонозни болести

Много зоонозни болести като антракс, гъбична инфекция на скалпа (tinea capitis) и ектима се предават чрез
замърсяване на кожата. Подобряването на селскостопанските практики, ефективното проветряване, редовните
ваксинации на животните, поставянето под карантина на болните животни и добрата лична хигиена могат да
намалят риска от заразяване. Грижите за болни животни са свързани с риск от заразяване с бяс и туларемия.
С животните се свързват също така много алергии, чиито симптоми обикновено се изразяват в обриви, подуване, секрет от носа, сърбеж и астма.
Работата с животни може да Ви изложи също така на риск от зараза с пандемичен вирус като пситакоза,
свински грип, птичи грип и т.н. (Допълнение 19.1: Знаци за безопасност).

19.5

Хранене

При смесването на фуражи и храненето на животните работниците са изложени на органичен и силозен прах.
Дори след еднократна експозиция селскостопанските работници могат да развият токсичен синдром
от органичен прах, фермерски бял дроб, хроничен бронхит и други дихателни проблеми. Особено опасна
дейност е почистването на силози, съдържащи фуражи за животни, тъй като при нея се съчетават работа в
ограничени пространства, работа на височина и излагане на органичен прах. Осигурете добро проветряване
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във всички затворени зони. Когато влизате в силози, трябва да спазвате процедурите
за влизане в ограничени пространства (например проверка на качеството на въздуха,
наличието на индивидуален дихателен апарат и установени спасителни процедури за
извънредни ситуации).
Съществува също риск от пожар, когато се съхраняват големи количества зърно, житни
растения и сено. Дръжте пожарогасителите под ръка.
Ако имате нависоко издигнати плевни, трябва да поставите перила около тях за предотвратяване на падания.

19.6

Обработка на оборски тор

Дейностите по обработката на оборския тор в стопанството включват неговото събиране,
преместване и, евентуално, третиране. Събирането на оборския тор, като част от процедурите по почистване, излага работниците на газовете, отделяни от оборския тор/
полутечния тор. В ямите за полутечен тор (оборски тор) се образуват и отделят газове
и, ако не са добре проветрени, те могат да убият както животните, така и работниците.
Влизането в резервоари за полутечен тор е специализирана работа, за която се изисква
предварително да бъде проверено качеството на въздуха. Дръжте ямите за полутечен
тор покрити и заключени, ако е необходимо, но осигурете външни точки за
разбъркване. Земеделските стопани често използват оборския тор за наторяване при
обработката на нивите. Прякото използване на оборския тор за торене обаче, без
предварителна обработка и анализ на веществата в състава му, не е безопасна практика, тъй като
не винаги съставът на оборския тор е подходящ.
Един рентабилен начин за обработка на оборски тор е използването на решетъчни подове в помещенията на животните.
Чрез излагането на животинска урина може да се предаде криптоспоридиоза. Течният оборски тор
е токсичен и трябва да се внимава, когато се пречиства, съхранява и премества.
За повече информация относно обработката на полутечен тор вж. Глава 16: Опасни вещества.

19.7

Транспортиране на животни

Добитък може да се транспортира:
•
•
•

от едно стопанство до друго,
за целите на размножаването,
за продажба или клане.

Натоварването на животни за транспортиране е опасна
процедура. Обикновено животните нямат желание да бъдат
товарени на превозните средства, особено ако това е за
първи път. Те могат да станат неспокойни, раздразнени и
дори агресивни. Важно е да не се забравя, че обикновено
е много по-лесно да се натоварят животни, които преди това
са натоварвани поне веднъж.
Загрижеността във връзка с транспорта обикновено се
свързва с използването на превозни средства, което включва
натоварване и разтоварване на добитъка:
Спокойно натоварване на крави

•
•

изградете проход за отвеждане на добитъка към и от превозното средство и за предотвратяване на странични
движения,
използвайте пръчки/тояги за насочване на животните, но не ги удряйте,
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•
•
•
•
•

пазете се от евентуално раздразнени животни,
не заставайте в невидимата зона на животните,
работете спокойно, но ясно изразете намеренията си,
носете ръкавици и гащеризон, когато поставяте домашни птици в клетки за транспортиране,
носете предпазни обувки.

Използвайте лицензирани транспортни дружества и спазвайте законодателството, свързано с
хуманното отношение към животните.
За въпроси относно пътната безопасност вж. Глава 15: Транспортиране и превозни средства.
Въпроси, свързани с натоварването и разтоварването
При изграждането на проходи за натоварване внимавайте за следното:
•
•
•
•
•

преградите са високи и устойчиви, за да не могат животните да избягат,
използват се плоскости, а не перила,
избягват се остри завои, а вместо това се използват плавни извивки, ако е възможно,
избягват се стръмни наклони,
ъгълът на рампата за натоварване не трябва да надвишава 15˚.

При разтоварването не разрешавайте на гледачите да стоят в рамките на страничното зрително поле на
животното и никога не се застава на пътя на животните.

19.8

Консумиране на животински продукти

Земеделските стопани и селскостопанските работници трябва да са наясно, че прякото консумиране на необработени или недостатъчно добре обработени животински продукти може да доведе до заразяване с
болести като кампилобактер, криптоспоридиоза, салмонелоза (например консумиране на яйца без преди
това да са охлаждани в продължение на 48 часа), трихиноза, туберкулоза, бруцелоза или лептоспироза
(Допълнение 19.1: Знаци за безопасност). Произвежданите в обекта животински продукти, например мляко
или сирене, трябва редовно да се изследват в специализирани акредитирани лаборатории. Животните, които
приемат лекарства, не трябва да се колят преди изтичането на предвидения от закона период.

19.9

Вредители

Паразитните насекоми и кърлежите в стопанствата могат да пренасят болести чрез кръвосмукане или
контакт с храна или могат да жилят и да отделят отрова. Алергичната чувствителност към кърлежите може
да доведе до общи алергични реакции като астма, дерматит, раздразнение на носа и очите. Експозицията на
земеделския стопанин е постоянна и през целия живот и следователно тези проблеми могат да станат хронични.
Погрижете се да се провежда програма за контрол на вредителите, като използвате продукти за борба с
вредители, които са одобрени от Вашите национални органи. В случай на усложнени проблеми в борбата с
вредителите се свържете с лице, което професионално извършва дейностите по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.

19.10

Опасности за мускулноскелетния апарат

Работата на земеделския стопанин често включва пренасянето на прекомерно големи тежести, дълги часове
работа в изправено положение, протягане, навеждане и
други неудобни положения на тялото, а всички те могат
да доведат до наранявания и болки в ставите, гърба
и тазобедрените стави.
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В млекодобивните стопанства доенето на ръка се счита за най-опасната дейност за двигателно-опорната
система, тъй като при доенето на всяка крава се налага земеделският стопанин да се навежда и привежда между
четири и шест пъти. Дори механизираното доене е свързано със значителни рискове за мускулно-скелетния
апарат и затова проектирането на помещенията е от съществено значение.
Тези многократно повтарящи се действия могат да доведат до артрит. Този проблем значително е ограничен
в модерните, добре изградени помещения за доене, тъй като в тях е възможно едновременното доене на
няколко крави, работникът или земеделският стопанин застава на по-ниско ниво от животното и не е нужно
да се навежда. Млякото се отвежда в общ контейнер за съхранение и не се налага работникът да носи
кофите на ръка. Останалите трудови дейности в селското стопанство, които изискват навеждане и завъртане,
водят до подобни рискове за работниците. Хващането на домашните птици за транспортиране може да
причини мускулно-скелетни увреждания, тъй като работникът трябва многократно да се протяга и да хваща
съпротивляващи се птици.

19.11

Дихателни проблеми

Работниците изпитват дихателни проблеми (поради излагане на прах или
амоняк) главно в резултат на следните фактори:
•
•
•
•
•
•

обработка на фуражи,
обработка на оборски тор,
работа в помещенията на кокошки,
работа в затворени и пренаселени пространства,
почистване на обори и силози,
работа в обори, покрити със сено.

Може да намалите излагането на работниците на органичен прах, като замените
постелките в обора или конюшнята с дървени стърготини вместо сено, затваряте
силозите, в които се държи фураж, и пръскате с вода, за да не се вдига прах.

19.12
•
•
•

•
•
•
•

Химикали

В селското стопанство химикалите имат множество области на приложение
и се използват за почистване на зони, оборудване и животни.
Разливите могат да доведат до изгаряне на кожата, а напръскването
може да възпали очите.
Малки деца могат по случайност да погълнат някакъв химикал, който е
оставен без надзор или се съхранява в необозначени контейнери или —
още по лошо — в погрешно обозначени бутилки.
Винаги ясно надписвайте измервателните чашки, измивайте ги щателно
след употреба и никога не ги оставяйте без надзор.
Внимавайте когато смесвате, съхранявате и прилагате всички химикали —
от пестициди до антибиотици и почистващи агенти.
Когато пръскат или къпят животните с пестициди, работниците са изложени на пряк контакт с химикали.
За допълнителна информация по отношение на химикалите вж.
Глава 16: Опасни вещества.
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19.13
•

Допълнителни фактори, които трябва да се вземат предвид

Подовете в стопанствата обикновено са хлъзгави и често има подхлъзвания, препъвания и падания.
Нужно е да поддържате:
-- подовете възможно най-равни,
-- стъпалата на стълбите в добро състояние, както и
-- обектите възможно най-чисти и подредени.

•

•
•

•

Селскостопанската дейност често налага да се работи до късна вечер или през нощта. Особено
опасно е да се натоварва/разтоварва добитък през нощта или да се превозва по обществен път. Работата
през часовете със слаба видимост може да доведе също така до заплитане в бодлива тел или електрически
жици или падане в ями.
Земеделските стопани и селскостопанските работници са уязвими на топлинно изтощение и
топлинните удари са чести.
В някои държави старите селскостопански постройки, в които се отглеждат животни, може да съдържат
азбест. Азбестът е изключително опасно и канцерогенно вещество. Ако конструкцията е в добро състояние, рисковете са минимални. Никога не отстранявайте азбестови плоскости собственоръчно.
Винаги се обръщайте към специалисти за отстраняването и ликвидирането на азбест, вж.
Глава 13: Инфраструктура.
Работниците могат да бъдат изложени на високи нива на шум от трактори, верижни триони и друго
оборудване (например тръбопроводи на вакуумни доилни машини), често достигащ 90–100 dBA,
вж. Глава 8: Управление на здравните грижи.

Възможно е животновъдните стопанства да привличат диви животни като вълци и лисици. Оградите и кучетата
пазачи обикновено са достатъчни като мерки. В Глава 13: Инфраструктура са показани различни видове
огради. Кучетата пазачи трябва да бъдат подходящо обучени за работа с добитъка, който пазят.

19.14

Животни и хора

Ако Вашето стопанство е посещавано от туристи, училищни групи или купувачи, трябва да имате предвид,
че някои опасности, които за Вас са съвсем очевидни,
за тях могат да бъдат напълно непознати (например
поведението или реакциите на животните). Никога
не бива да оставяте посетителите без надзор и
трябва да им дадете ясни инструкции по отношение на евентуалните опасности, ограничените зони
и безопасното поведение. Не им позволявайте да
влизат в оградените зони на животните, да ги
докосват, галят или сами да хранят животните
(Глава 12: Посетители и трети страни).
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Разглеждане на
конкретен случай
Млад работник в свинеферма се опитвал да ваксинира
голямо животно. Докато държал животното между краката си и го притискал с лявата си ръка, за да не се движи,
работникът се опитал да го инжектира с дясната си ръка.
Внезапно животното помръднало и вместо него работникът инжектирал собствения си крак. Той незабавно бил
откаран в болницата за лечение.

Какви мерки е трябвало да вземе земеделският стопанин?
Той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

работниците неволно да инжектират себе си, когато животното внезапно помръдне,
работниците да бъдат нападнати от раздразнено животно,
работниците случайно да бъдат наранени, когато животното внезапно помръдне.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• внезапно движение на животно, когато го боли или е изплашено,
• непредвидимото поведение на животно, когато го боли или е изплашено,
• липсата на опит на работниците,
• големината и теглото на животното,
• страничните ефекти за хората след като им бъдат инжектирани ваксини.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, анафилактичен шок, смърт.

Ако земеделският стопанин е бил оценил
ситуацията предварително, какво е
трябвало да направи, за да намали риска?
Той е трябвало:
• да помоли ветеринарен лекар да постави ваксината вместо него,
• да изгради специално пригодени конструкции, в които животните да
бъдат затворени и да се ограничи възможността им да се движат,
• да обучи работника си,
• да предостави на работниците си гащеризони, за да се предпазят от
неволно инжектиране.
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Г лава  2 0

Парници

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•

Използването на парници е широко разпространена селскостопанска практика, тъй
като за земеделските стопани е от полза да отглеждат култури през цялата година,
независимо от метеорологичните условия.
Парници се използват за отглеждане на зеленчуци, нискорастящи плодове,
цветя, редки и екзотични растения.

•
•
•
•

20.1

Опасности, свързани с парниците

•
•

Работата в парници включва опасности, свързани с:
•
•
•
•
•

материали,
екстремни природни условия,
ръчна обработка
пестициди, както и
работа на височина.

•
•

опасности, свързани с
парници,
опасности, свързани с
материалите,
условията на труд в
парниците,
системи за контрол на
околната среда,
мускулни натоварвания и
ръчна обработка,
пестицидите и торовете,
дейностите по поддръжка на
парниците,
допълнителни съображения,
разглеждане на конкретен
случай.
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20.2

Опасности, свързани с материалите

Парниците може да са оранжерии или конструкции, покрити с найлон.
В зависимост от материалите, от които са изградени, парниците може да са свързани с различни опасности:
•
•
•
•

задушаване поради срутване на пластмасовото покритие,
нараняване (порязвания и разкъсвания) поради счупване на
стъкло,
контакт с корозирали/ръждиви метални части,
разпространение на огън поради лесно запалими материали.

20.3

Условия на труд в парниците

Когато работите в парник, Вие и Вашите работници сте в ситуация на „затворено“ пространство, в което
факторите на околната среда като температура, влажност, качество и количество на въздуха и концентрация
на прах могат да окажат въздействие върху способността Ви да работите безопасно и ефективно.
Съчетанието от висока температура и влажност може да създаде изключително неприятна работна обстановка, което може да доведе до топлинен удар, дихателни проблеми, умора и загуба на съзнание. Пийте много
течности и прясна вода, избирайте по-хладните часове на деня за работа и използвайте системи за проветряване
и охлаждане, за да намалите неблагоприятните последствия.
Тези условия на труд, в съчетание с използването на пестициди и торове, могат да увеличат както вероятността за увреждане, така и сериозността на причинената вреда. Внимателно подбирайте пестицидите,
използвайте подходящи лични предпазни средства (защита на устата, носа, очите) и носете подходящо облекло.
Използвайте пестицидите само по предназначение и при условията, посочени от производителя.

20.4

Системи за контрол на околната среда

В парниците условията на околната среда се контролират механично, като се
използват изкуствени топлинни източници, вентилатори и вентилационни
системи, механизми за сянка и охлаждане, оборудване за регулиране на
влажността и температурата на въздуха. Използването на тези системи, от една
страна, намалява излагането Ви на опасностите, свързани с околната среда, но от
друга страна, то може да Ви изложи на опасности, свързани с електрическо и
механично оборудване, шум и биологични опасности (бактериите Legionella).
Винаги имайте предвид, че трябва да претеглите предимствата и недостатъците на системите за контрол на околната среда и да ги планирате в
съответствие с тази преценка.
Бактерията Legionella, която се развива при температура на водата
25—45 °C (77—113 °F), може да бъде смъртоносна при вдишване. Възможно е да вдишате водни капчици,
ако стоите близо до водоразпръскващия накрайник или до охлаждаща система, използвана за охлаждане на
цветя или зеленчуци (Глава 13: Инфраструктура).
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20.5

Ръчна обработка и мускулни натоварвания

Работата в парници е целогодишно занимание, свързано с усилни и многократно
повтарящи се дейности в неестествена среда, като често включва трудни
положения на тялото. Тези фактори може да доведат до:
•
•

нараняване от многократно повтарящо се напрягане (НМПН) в ръката или китката,
увреждания на мускулно-скелетния апарат (изкълчвания, навяхвания).

Работата е свързана с множество повтарящи се ръчни дейности като:
•
•
•
•
•
•
•

пълнене на контейнерите с почва,
засяване на семена,
торене,
подрязване или прореждане на растения,
прилагане на дезинфектанти или пестициди,
бране, сортиране и опаковане,
транспортиране на растения или продукти от парника.

20.6

Възможности за намаляване на опасностите за опорно-двигателния апарат
• А втоматизиране
на всички дейности, при които това е възможно.
• Намаляване до минимум на задачите, изискващи ръчна
обработка.
• Настройване на височината на седалките според индивидуалните потребности, за да са подходящи за задачата.
• Редуване на задачите.
• Осигуряване на чести почивки.
• Използване на подходящи и ергономични инструменти, осигуряване на профилактично здравно наблюдение.
• Обучение на работниците за извършване на ръчната обработка,
особено що се отнася до повдигането на тежести.
• Организиране на работата по такъв начин, че в обичайния ход
на дейността работниците да вдигат тежести само на височина
между кръста и раменете.

Специално пригодени седалки за работниците

20.7

Пестициди и торове

	
  

Опасностите, свързани с пестициди и торове, могат да бъдат с по-тежки последици при операции в парници
(Глава 16: Опасни вещества). Самият факт, че се използват в затворени пространства с високи нива на
температура и влажност прави прилагането на торове и пестициди потенциално по-вредно. Прилагането на
пестициди може да причини възпаление на очите, изгаряния по кожата и дихателни проблеми.
Преди употреба се консултирайте с указанията на производителя и прилагайте препоръчаните мерки за контрол:
•
•
•
•

ограничете достъпа до парника след прилагането на пестициди или торове и оставете да мине достатъчно
време преди следващото влизане,
информационните листове за безопасност (ИЛБ) трябва да са на разположение по всяко време,
поддържайте редовен контакт с Вашия доставчик и искайте информация за потенциално по-безопасни продукти,
по възможност използвайте автоматизирани машини за прилагане на пестициди, вместо ръчно носено и
обслужвано оборудване, тъй като излагането на химикали ще е по-ограничено.
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Помислете за интегрирана борба с вредителите (ИБВ) — съобразен с околната среда и екологичен подход към борбата с вредителите. Целта на програмите за интегрирана борба с вредители е
справянето с нанасяни от вредителите щети по най-икономичния
начин и при възможно най-малкото излагане на опасност на хора,
имущество и околната среда. Интегрирана борба с вредители
се прилага главно в три стъпки: идентифициране и мониторинг,
превенция и интервенция и контрол.
Използвайте пестициди, произведени от естествени източници,
а не химикали.

20.8

Дейности по поддръжка на парниците

Най-опасните дейности, които се извършват в парниците, са операциите по изграждането и поддръжката, към
които спадат предимно покривни, електрически и механични дейности.
•

•
•
•

Що се отнася до работата на покрива, първо се уверете, че Вашият парник е снабден с необходимата
предпазна инфраструктура, като мостчета за преминаване и анкерни системи за окачване на покрива. След
това трябва да прецените кой е най-безопасният начин за извършване на конкретната работа: по-добре
използвайте скеле, вместо стълба.
Никога не работете сам, ако използвате обезопасителни ремъци и колани: ако паднете и останете да висите
и ако не получите незабавна помощ, може да загинете след 20 минути или до половин час.
Ако дадена задача е твърде трудна или сложна, потърсете експертен съвет или възложете работата на
професионални изпълнители.
При работа на покрива трябва да внимавате да няма наблизо надземни електрически кабели.

Електрически и механични работи трябва да се извършват от лица с подходящо обучение и квалификация. Ако Вие
ги нямате, не разчитайте само на Вашия собствен опит. Извикайте квалифицирано лице да извърши работата.

20.9
•
•
•
•
•
•
•

Допълнителни съображения

В парника носете затворени обувки, за да избегнете порязване от счупено стъкло. Не
почиствайте счупени стъкла с голи ръце.
Поддържайте ред в парника, за да избегнете подхлъзване, препъване и падане.
Осигурете достатъчно осветление.
Предвидете мерки за борба с вредителите.
Създайте организация за извънредни ситуации, в това число алтернативни изходи
и противопожарно оборудване.
Когато в парника използвате двигатели с вътрешно горене, проверявайте нивото на
въглеродния оксид във въздуха и осигурете подходящо проветряване.
Избягвайте да работите в оранжерии при извънредно ветровито време, за да предотвратите наранявания от счупено стъкло.
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Разглеждане
на конкретен
случай
Преди да отиде на футболен мач осемнадесетгодишният син на земеделски стопанин
дошъл да помага на баща си за покривни
дейности по техните парници. Те подменяли
найлоновото покритие преди зимата. Синът
бил на покрива, когато кракът му се хлъзнал
на джапанката и той паднал от покрива. Той
претърпял тежко нараняване на гръбначния
стълб и останал с трайно увреждане.

Какво е трябвало да направят
земеделският стопанин и синът му?
Те е трябвало да направят елементарна оценка на риска, за да
определят:

Какво би могло да се обърка?
•
•

падане от височина,
падащи предмети.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока и за двете, като се има предвид:
• липсата на описание на метода за осигуряване на безопасност,
• липсата на обучение и опит,
• липсата на подходящо оборудване,
• неподходящите обувки,
• очакването на футболния мач.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

нараняване, трайни увреждания, сътресение, кома, смърт.

Ако са били оценили работата, какво е трябвало да направят, за
да намалят рисковете?
Те е трябвало:
• да извикат професионалист, който да извърши работата,
• да използват скеле, подвижна работна платформа (автовишка),
• да използват подходяща система от стълби, чиято дължина е предвидена специално за целта,
• да носят подходящи предпазни обувки, обезопасителни ремъци и колани и колан за инструменти.
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Г лава  2 1

Горско стопанство
Работата в горското стопанство може да бъде опасно занимание. Тя е дори
по-опасна, когато се върши от самостоятелно заети или временно наети работници, а не от професионални изпълнители, работещи на пълен работен ден.
Ако си изкарвате прехраната в горското стопанство, едва ли Вие и Вашите
работници можете да си позволите да пропуснете дори един работен ден при по-незначителни
наранявания.
Трябва да се уверите, че хората, които работят с Вас и за Вас, са обучени и компетентни
да извършат работата. Напомняйте им, че
тяхната небрежност може да застраши
безопасността им, безопасността на техните
колеги и евентуално безопасността на трети
страни (обществеността).

21.1

Планиране

В настоящата глава
са разгледани
следните въпроси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

планиране,
управление на човешките
ресурси,
лагери,
засаждане на дървета,
растително-защитни дейности в горите,
горска сеч,
закачени дървета, плъзгане,
транспортиране на дървени
материали,
верижния трион,
сигнализиране с ръка,
въжета и оборудване за
катерене,
първа помощ и мерките в
извънредни ситуации,
горски пожари,
разглеждане на конкретен
случай.

Планирането на операциите е един от най-важните фактори за установяването на
безопасни и здравословни условия на труд при провеждане на горскостопанската и
дърводобивната дейност в горите.
Техническият ръководител на обекта трябва да гарантира следното.
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Хората, които работят с него или за него, са компетентни, отговорни и разумни и
са наясно, че проявената от тях небрежност може да застраши както тяхната собствена
безопасност, така и безопасността на техните колеги.
За надзор на работата са назначени компетентни ръководители на групите. Когато са
ангажирани множество изпълнители за извършване на дейностите, техническият ръководител на обекта трябва да установи ясни граници на правомощия, задължения и отговорности.
Направена е организация за осигуряване на подходящи превоз и комуникационни
системи за работниците.
Взети са мерки за подходящо настаняване на работниците, когато е нужно.
На разположение има изправни машини, оборудване, инструменти и лични предпазни средства
(ЛПС). Взети са мерки за зареждане с гориво, съхранението и транспортирането им и, ако се използват
огнестрелни оръжия, те трябва да бъдат надлежно лицензирани, съхранявани и използвани по безопасен
начин.
Работата е планирана.
Членовете на екипа са запознати с дивата природа, в това число животни, насекоми и влечуги,
които вероятно ще срещнат, разпознават опасните видове и как могат да се справят с тях или да ги избегнат.
Инфекциите и заболяванията, които се предават от горски животни, се различават в различните региони.
Някои от тях протичат безсимптомно, откриват се трудно и поради тази причина представляват по-голям
риск от заразяване на работниците в горското стопанство. Някои инфекции и болести могат да се окажат
смъртоносни.
Съставени са планове за действие в извънредни ситуации и работниците са уведомени за тях.
Работниците са обучени да шофират и без път, запознати са с изискванията за безопасност на превозните средства, процедурите за противопожарна безопасност, съответните опасности, функционирането на
машините, повалянето на дървета, ръчната обработка, натоварването.
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21.2

Управление на човешките ресурси

Човешките ресурси са най-ценният и решаващ фактор в отрасъла на горското стопанство. Работниците са
изложени на екстремни условия и преодоляват необичайни физически и психологически натоварвания.
Вследствие на твърде дългите работни дни, дългите разстояния от и до работното място, лагеруването
на обекта и големите норми (тъй като повечето работници работят на норма) настъпват умора и изтощение.
Недостигът на време води до бързане и пренебрегване на безопасните практики. Изморените работници
могат да изпитат сънливост, слабост, изтощение, спортна анемия или синдром на надбъбречно изтощение.
Младите и възрастните работници са особено уязвими: първите поради липсата на опит и надценяване на
техните способности, а вторите поради свързани с възрастта проблеми и умора.
Работниците са уязвими на топлинен удар, слънчево изгаряне, дехидратиране и излагане на екстремни
метеорологични условия.

21.3

Засаждане на дървета

Засаждането на дървета е усилна, многократно повтаряща се работа и следователно е пряко свързана с
мускулно-скелетни проблеми.
Използвайте ръчни инструменти, които специално са предназначени за работа в горското стопанство. Жените
са около 10—15 % от работещите по засаждане на дървета. Когато в екипа има жени, трябва да се
вземат специални мерки (например отделни помещения за настаняване, способността им да носят товари).
Когато използвате остри инструменти за копаене, изключително важно е да носите ботуши със стоманени
бомбета. Когато носите растения и инструменти, използвайте подходящи колани за инструментите, за
да намалите натоварването.
Какво можете да направите?
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Възнаграждавайте Вашите работници по други критерии, различни от обема на продукцията (по този
начин може темпът на работа да се забави, но нараняванията и злополуките също намаляват).
Редувайте задачите и работните места, за да намалите натоварването на работниците, дори когато е
необходима по-задълбочена подготовка.
Планирайте дейностите, за да се избегне поединичната работа.
Насърчавайте ваксинирането, когато има възможност за такова.
Използвайте лични алармени системи, когато се налага работници да работят поединично. Уредите
трябва да предават сигнал директно до спасителния екип, за да бъде локализирана извънредната ситуация
и планът за действие в извънредни ситуации да бъде приложен.
Съобразете работното време и почивките според нуждите и сложността на работата.
Установете дисциплина и ефективен надзор чрез ръководителите на групите.
Осигурете обучение на работниците си, за да избягват наранявания и инфекции, инструктирайте
ги да носят подходящо облекло и лични предпазни средства (например да носят ботуши до коляното, за да
се намали рискът от ухапвания от змия, или да използват спрейове или лосиони, които отблъскват
насекомите, за да предотвратят ухапвания от насекоми).
Обучете и информирайте Вашите работници за опасните растения и животни, рисковете, свързани с
работата, използваните машини и системи на работа.
Винаги трябва да знаете къде се намират Вашите групи, за да могат да бъдат евакуирани в извънредни ситуации.

Техническият ръководител на обекта и ръководителите на групите трябва да са сигурни, че винаги са запознати
дали членове на групите им имат алергии към ужилвания и ухапвания и непоносимост към определени лекарства.
Те трябва да съхраняват на обекта съответните медицински картони на работниците.
Предпазвайте се от излагане на слънце, топлина и влажност, като носите шапки и слънчеви очила, като
се мажете със слънцезащитни лосиони и като редовно пиете вода. Ако времето е влажно и студено, носете
топли, ветрозащитни и непромокаеми дрехи и обувки с противоплъзгащи подметки.
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21.4

Лагеруване

Когато лагеруването е необходимо и е разрешено от националното законодателство, техническият ръководител
на обекта трябва да осигури подходящи съоръжения за настаняване, отделни съоръжения за мъжете
и жените, санитарни съоръжения, условия за комуникация, превоз до и от обекта и почивка.
Работниците често страдат от проблеми, дължащи се на стрес и причинени от продължителните периоди на
изолация, далеч от семейства и приятели, липсата на уединение и удобства.
Колкото по-добри са условията в лагера и неговата организация, на толкова по-малко стрес са
изложени работниците. Работниците трябва да бъдат осведомени дали изворната вода е питейна и дали
плодовете на дърветата могат да се консумират. Информирайте членовете на групите за ловните зони и
всичките възможни ограничения.
Изградете противопожарни зони около лагерите и се уверете, че всички работници разбират рисковете,
които представляват горските пожари.
В райони, в които има опасност от мълнии, инструктирайте работниците по какъв начин могат да ги избягнат.
В екстремни метеорологични условия работата трябва да бъде спряна, а за работниците да се осигури
подходящ подслон (Глава 10: Готовност и реакция при извънредни ситуации).

21.5

Растително-защитни дейности в горите

Борбата с болестите по растенията включва използването на пестициди, които представляват химическа
опасност. Съставете описание на метода за осигуряване на безопасност и работете в съответствие с него
(Глава 5: Планиране). Докато пръскате, носете подходящи лични предпазни средства, включително защита
на очите, носа и устата, както и подходящи ръкавици, когато работите с химикали или наскоро напръскани
растения. Препоръчва се пръскането да се извършва през по-хладните часове на деня, тъй като носенето на
лични предпазни средства може да предизвика прекомерно изпотяване.

21.6

Горска сеч

Несъмнено горската сеч е най-опасната дейност в горската промишленост. Тя включва повалянето на дървета,
разкрояване и кастрене на клоните, белене на кората, придвижване на трупите до достъпно място и подреждането им на фигури за временно съхранение и, накрая, натоварването им на превозните средства за извозване.
Използването на модерни машини за дърводобив в значителна степен е намалило честотата на фаталните и
тежките злополуки в процеса на сеч на дървета в горското стопанство.
Дърводобивът включва използването на подвижни тежкотоварни машини, които трябва да бъдат оборудвани
със защитни конструкции при преобръщане (ROPS) и защитни конструкции срещу падащи предмети (FOPS). От
съществено значение за безопасността са както обучението на операторите, така и установяването на забранени
зони около тези машини.
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21.7

Закачени дървета, плъзгане

След буря на работа трябва да се допускат
само добре обучени работници, тъй като условията на работа може да са опасни поради счупени
клони, закачени дървета, търкалящи се и плъзгащи
се дървета. Закачените дървета могат безопасно да
бъдат отстранени, като се използва кука за завъртане и лебедка — повалянето на друго дърво върху
закаченото е опасен метод за събаряне на земята на
закачени дървета. Оборудването за плъзгане по земята не бива да се използва при наклон на терена над 15°.
Операциите по плъзгане трябва да се преустановяват при извънредно влажни атмосферни условия.

21.8

Транспортиране на дървен
материал

Когато трупите бъдат подредени на фигури в зоната за
временно складиране, те трябва да бъдат обезопасени
срещу плъзгане и претъркулване. Натоварването на
дървения материал за транспортиране е дейност, която
се свързва с мускулно-скелетни увреждания и умора.
Подемното оборудване (например кранове, кранове,
монтирани на камиони) и съответното спомагателно оборудване (например въжета и вериги) трябва
периодично да се проверяват.
В южните държави често за транспортиране на
трупите от недостъпни места до зоната за временно
складиране се използват животни — коне или
мулета. Внимавайте, когато се използва животинска
теглителна сила със специално пригодени средства
за натоварване, като колесарки.

21.9

Верижен трион

Верижният трион се счита за най-опасното оборудване в сектора на горската промишленост. Откатът
на верижния трион се свързва с множество наранявания на работници в горското стопанство. Други машини,
които могат да причинят злополуки, са раздробителите и цепачните машини. Когато машината е зле проектирана
и когато защитните приспособления или оборудването за обезопасяване са отстранени, има най-голяма
вероятност от наранявания, свързани с машини.
Злополуките с верижни триони се свързват със:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

липса на обучение,
отката,
мускулно напрежение,
удар от веригата,
горещ двигател,
горивото,
шум и вибрации,
парчета и прах,
въглероден оксид и изпарения,
липса на подходящи ЛПС.
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Вземете предпазни мерки:
1. Преминете курс на обучение по безопасно използване на верижен трион и
разрешавайте само на обучени и компетентни лица да използват верижен
трион.
2. Изберете верижен трион, който отговаря на Вашите нужди, като се уверите,
че дължината на водещата шина е подходяща за вида на работата, която
очаквате да се върши.
3. Изберете верижен трион с ниско ниво на вибрации, за да се избегне предаването на вибрации към ръцете.
4. Проверете дали верижният трион е балансиран.
5. Прочетете ръководството за работа.
6. Осигурявайте опреснително обучение на работниците как да избягват отката
и се уверявайте, че Вашият верижен трион има верига с малък откат или
предпазна верига.
7. Уверете се, че верижният трион е изключен, когато го зареждате с гориво или го смазвате.
8. Дръжте в близост пожарогасител.
9. По време на зареждането с гориво и смазването носете ръкавици, за да се избегне контакт с кожата.
10. Включвайте верижния трион на земята.
11. Уверете се, че веригата не е мръсна.
12. Използвайте подходящи ЛПС, включително антифони с тапи за уши, предпазни ботуши, предпазни очила,
ръкавици и предпазни панталони или клин, устойчиви на срязване.
13. Никога не режете с верижен трион над нивото на раменете.
14. Винаги дръжте верижния трион с две ръце.
Проверете Вашия верижен трион, за да се уверите, че е оборудван със:
✔✔ шумозаглушител за намаляване на шума и за отвеждане на изгорените газове далеч
от оператора,
✔✔ искроуловител за улавяне на искрите в изгорените газове,
✔✔ захващащо устройство за веригата, за да улови веригата, ако тя се скъса, и за да не
се допусне да удари оператора,
✔✔ ключ за включване и изключване за бързо изключване на триона с палец, когато с
дясната ръка се държи задната дръжка,
✔✔ ръкавица, да се попречи на лявата ръка да мине пред предната дръжка,
✔✔ верижна спирачка за спиране на движението на веригата в случай на откат,
✔✔ блокиране на дросела, за да се гарантира, че дроселът функционира само когато задната
дръжка е хваната здраво,
✔✔ антивибрационни подложки за намаляване на вибрациите, които се усещат в ръцете
на оператора,
✔✔ предпазител за ръката отзад за предпазване на дясната ръка от остатъци и скъсана верига.
Операторите на верижни триони трябва да носят следните ЛПС и спомагателно оборудване:
•
•
•
•
•
•
•

сигнална каска,
визьор или предпазни очила,
антифони и тапи за уши за намаляване на шума,
сигнална риза, жилетка или друго облекло,
предпазни панталони или клин, устойчиви на срязване от верижен трион,
предпазни ботуши със стоманени бомбета,
колан за инструменти и комплект с резервни части, съдържащи всички
нужни инструменти и части.

21.10

Знаци с ръце

Знаците с ръце при операции по поваляне и натоварване на дървета трябва
да бъдат съгласувани преди започване на работата, дори да се използват

При поваляне на дървета следва да контролирате посоката на
падане посредством специална последователност и разположение на засичането.
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универсални знаци. Трябва да се определи също така кой ще подава сигналите. Сигналистът трябва да застане на
безопасно място, към което операторът има добра видимост. Знаци трябва да се правят само когато значението
им е ясно (Глава 17: Знаци за безопасност). Знаци с ръце много често са нужни при повалянето на дървета.

21.11

Въжета и оборудване за катерене

Въжетата и оборудването за катерене, които се използват за издигане на хора на височина, трябва
да бъдат сертифицирани от независим компетентен орган на редовни интервали от време, предвидени в
националното законодателство. Освен това те трябва да се проверяват визуално преди първоначалната и
последваща употреба и след по-големи ремонти.

21.12

Първа помощ и мерки в извънредни ситуации

Техническият ръководител на обекта и ръководителят на групата трябва да знаят къде се намира най-близкото
медицинско заведение, в които има противоотрови и антисеруми за избягване на анафилактичен шок и
отравяне.
От съществена важност е да бъдат осигурени комплекти за първа помощ, съдържащи антибиотици,
антихистамини, ваксини за превенция и лечение (тетанус).
Лицата, които оказват първа помощ, трябва да бъдат обучени, за да могат да разпознават и лекуват
болести, заболявания и наранявания, които са характерни за флората, фауната и основните характеристики
на обекта. Проведеното лечение трябва да се документира.
Трябва да бъдат планирани действията в случай на извънредни ситуации, да се осигури оборудване,
персоналът да бъде обучен за различни възможни сценарии и да се правят учения за действие в извънредни
ситуации, в това число, ако е необходимо, спасителна операция с хеликоптер. Трябва да се предвиди организация в случай на евакуация, особено ако достъпът до превозни средства е ограничен. Трябва да има
на разположение транспортно средство за извънредни ситуации, оборудвано със сателитна радиовръзка.
(Глава 10: Готовност и реакция при извънредни ситуации).

21.13

Горски пожари

Горските пожари са честа извънредна ситуация, която се случва в горското стопанство. Повече от 90 % от
горските пожари се причиняват от човешки фактори.
Сред обичайните причини са пушенето, течовете на гориво, превозните средства, ръчните инструменти
и горските лагери. Горските пожари са изключително опасни поради изобилието на горим материал, внезапните
промени на вятъра, недостъпния терен. Горските пожари са непредвидими: те се движат нагоре, разпространяват
се бързо и следват посоката на вятъра.
Горските пожари често причиняват сериозни наранявания или смъртни случаи и големи щети за горското
стопанство. Пожарите причиняват изгаряния, задушаване, дихателни проблеми и възпаление на очите.
Ако пожарът бъде открит своевременно, може да бъде изгасен по-лесно и по-безопасно.
Опасностите, свързани с гасенето на пожарите, включват прекомерно облъчване с топлина и лоша видимост
поради дима и праха. Може да е трудно да се правят доставки за пожарникарите и да се отнасят ранени хора.
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Разглеждане на
конкретен случай
Работник в горското стопанство с 15-годишен опит бил
назначен за ръководител на група от деветима работника,
наети от местна лесовъдна кооперация. При рязането на
дърво веригата на триона докоснала камък на земята, трионът отхвръкнал назад и порязал дълбоко коляното му. За
негов късмет се разминал само с дълбок белег.

Какво е трябвало да направи?
Преди да използва верижния трион той е трябвало да направи елементарна оценка на риска, за да определи:

Какво би могло да се обърка?
•
•
•

порязване от контакт с работещ верижен трион,
нараняване от откат на верижен трион,
нараняване от отхвръкнали материали, попаднали в контакт с движещата се верига.

Каква е вероятността да се случи някоя от тези опасности?
Висока, като се има предвид:
• внезапното движение на верижния трион,
• характерните особености на терена, съдържащ камъни,
• силата на отката.

Какви са възможните последици (сериозността им)?
•

порязване, нараняване, ампутация.

Какво е трябвало да направят горските работници, за да намалят
риска?
Те е трябвало:
• да се уверят, че са обучени и компетентни за работата, която следва да се свърши,
• да внимават, за да не допуснат веригата да докосне земята, камъни или други предмети,
• да носят предпазни ботуши и клинове, устойчиви на срязване.
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Речник

Û

Обратно към глава 1

Термин

Обяснение

Злополука

Нежелано събитие, водещо до смърт, влошено здраве, нараняване, щета или друга загуба (Британски институт за стандарти — British Standards Institute)

ATV

Превозни средства с повишена проходимост

Компетентно лице

Лице, което притежава достатъчно знания, умения, осведоменост и подход, за да извърши дадена
задача (Британски институт за стандарти — British Standards Institute)

dB

Децибел

Извънредна
ситуация

Проблем, събитие или инцидент, който(което) заплашва функционирането на дадено дружество,
неговия персонал и имуществото му

FOPS

Защитна конструкция срещу падащи предмети

Опасност

Опасност представлява всяка ситуация, вещество, дейност, събитие или среда, която (което) потенциално може да причини нараняване или заболяване
(OHSAS 18001:2007)

Здравословни
условия на труд

Стимулиране и поддържане на физическото, психическото и социалното състояние на работниците
на най-добро ниво във всички професионални области
(Международна организация на труда/Световна здравна организация)

Инцидент

Събитие, което е породило злополука или би могло да доведе до злополука

ИБВ

Интегрирана борба с вредителите

МСУ

Мускулно-скелетни увреждания, които могат да засегнат телесните структури като мускули, стави,
сухожилия, връзки и нерви (Международна организация на труда)

ИЛБ

Информационен лист за безопасност

ЛПС

Лично предпазно средство

ВОМ

Вал за отвеждане на мощност

УЗОТ

Устройство за защита срещу остатъчен ток

ROPS

Защитна конструкция при преобръщане

НМПН

Нараняване от многократно повтарящо се напрягане

Безопасни условия
на труд

Отсъствието на неприемливи рискове (Британски институт за стандарти — British Standards
Institute)

123

Д опълнение  1 . 2

Библиография
Animal Sciences Group (Група по зоотехника),
Hazard identification and characterization of
welfare aspects during transport of farm
animals (Идентифициране на опасности
и характеристика на аспектите,
свързани с хуманното отношение към
селскостопански животни по време на
тяхното транспортиране), Лелистад,
Нидерландия, 2008 г.
Ayers, P. D., General Tractor Safety (Обща
безопасност при работа с трактори),
фактологична справка № 5.016, Colorado
State University, Колорадо, САЩ, 2010 г.
Danish Agriculture and Danish Agricultural
Council (Селското стопанство в Дания и
Датски селскостопански съвет), Agriculture in
Denmark: Facts and Figures 2008 (Селското
стопанство в Дания: факти и цифри за
2008 г.), Дания, 2008 г.
Европейска агенция за безопасност и
здраве при работа, Common errors in the
risk assessment process (Чести грешки в
процеса на оценяване на риска), E‑FACTS 32.
Европейска агенция за безопасност и
здраве при работа, E-tool Youth in agriculture
(Електронен инструмент: младите хора в
селското стопанство) (http://www.osha.
gov/SLTC/youth/agriculture/index.html).
Европейска агенция за безопасност и
здраве при работа, Workplace exposure
to vibration in Europe: an expert review
(Излагане на вибрации на работното
място в Европа: експертен преглед),
Люксембург, 2008 г.
Европейска комисия, Генерална дирекция
по заетост и социални въпроси, отдел D.5,
Guidance on Work-related Stress (Насоки
относно свързания с работата стрес),
Люксембург, 2002 г.
Наръчници на Евростат, Forestry statistics
(Статистически данни за горското стопанство), Люксембург, 2007 г.

Евростат, Results from the Labour Force
Survey 2007 ad hoc module on accidents
at work and work-related health problems
(Резултати от специалния модул в
Проучването на работната сила от
2007 г., посветен на трудовите злополуки
и свързаните с работата здравословни
проблеми), Люксембург, 2009 г.
Евростат, Work and health in the EU — A
statistical portrait (Работа и здраве в ЕС —
статистически портрет), Люксембург,
2004 г.

Û

Обратно към глава 1

работа с добитък на пазари и места за
настаняване), Дъблин, Ирландия, 2010 г.
Health and Safety Authority (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), The Essential Health and Safety Guide
for Horticulture (Основно ръководство за
здравословни и безопасни условия на труд в
градинарството), Дъблин, Ирландия, 2005 г.
Health and Safety Authority (Служба за здравословни и безопасни условия на труд), Tractor
Safety and You (Ти и безопасността при
работа с трактор), Дъблин, Ирландия, 2010 г.

Gyldendal Akademisk, Act of 17 June 2005
No 62 relating to working environment,
working hours and employment protection,
etc. (Working Environment Act) (Закон № 62
от 17 юни 2005 г. относно работната
среда, работното време и защита на
заетостта и др. (Закон за работната
среда)) , Осло, Норвегия, 2005 г.

Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Avoiding ill health at open farms — Advice to
Farmers (Недопускане на влошено здраве в
открити стопанства — съвети за земеделски стопани), Съфолк, Обединеното
кралство, 2000 г.

Health and Safety Authority (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), Cattle Handling in Marts and Lairages
(Работа с добитък на пазари и места за
настаняване), Дъблин, Ирландия, 2010 г.

Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Controlling grain dust on farms (Контрол на
зърнения прах в стопанствата), Съфолк,
Краун, Обединено кралство, 1996 г.

Health and Safety Authority (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), Code of Practice for Preventing Injury
and Occupational Ill Health in Agriculture
(Кодекс за работа по предотвратяване
на наранявания и професионални заболявания в селското стопанство), Дъблин,
Ирландия, 2006 г.

Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), COSHH: A brief guide to the Regulations
(Контрол на опасните за здравето вещества: кратки насоки по отношение на
разпоредбите), Съфолк, Краун, Обединено
кралство, 2005 г.

Health and Safety Authority (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Farm Safety Code of Practice Risk Assessment
Document (Документ за оценка на риска —
практически правила за безопасна работа
в стопанството), Дъблин, Ирландия, 2006 г.
Health and Safety Authority (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Guidance on the Safe Handling of Livestock
at Marts and Lairages (Насоки за безопасна

Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Deer Farming (Отглеждане на елени),
Съфолк, Краун, Обединено кралство, 1996 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Fatal traction (Гибелната тяга), Съфолк,
Краун, Обединено кралство, 2001 г.

124
Безопасността на работниците в селското стопанство,
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), Farmwise (Осведоменост в стопанството), Съфолк, Краун, Обединено
кралство, 1999 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), LOLER: How the Regulations apply
to agriculture (Разпоредби за операции
по повдигане и подемно оборудване: как
се прилагат в селското стопанство),
Съфолк, Краун, Обединено кралство, 1998 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), Manual handling solutions for farms
(Решения за ръчна обработка в стопанствата), Съфолк, Краун, Обединено
кралство, 2006 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
No second chances (Втори шанс няма),
Съфолк, Краун, Обединено кралство, 1996 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на
труд), Power take-offs and power take-off
drive shafts (Валове за отвеждане на
мощност и водещи валове), Съфолк,
Краун, Обединено кралство, 1997 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),

Safe cattle handling equipment (Оборудване
за безопасна работа с добитък), Съфолк,
Краун, Обединено кралство, 2008 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Shock horror (Шок и ужас!), Съфолк, Краун,
Обединено кралство, 2003 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Tractor action (Работата на трактора),
Съфолк, Краун, Обединено кралство, 2003 г.
Health and Safety Executive (Служба за
здравословни и безопасни условия на труд),
Why fall for it? (Защо да падна за това?),
Съфолк, Краун, Обединено кралство, 2007 г.
Helen Vaughant-Jones и Leela Barham,
Healthy Work Challenges and Opportunities
to 2030 (Предизвикателства и възможности за здравословните условия на
труд до 2030 г.), Bupa, Лондон, Обединено
кралство, 2009 г.
Международна организация на труда,
Health, Safety and Environment: A Series
of Trade Union Education Manuals for
Agricultural Workers (Здраве, безопасност
и околна среда: поредица синдикални образователни ръководства за селскостопански работници), Женева, Швейцария,
2004 г.

Jokiluoma, H., Tapola, H., Forest worker safety
and health in Finland (Безопасност и здраве
на работниците в горското стопанство във
Финландия) (http://www.fao.org/ docrep/
v1500E/v1500e0c.htm).
Jürgens, W. W., Mohr, D., Skoruppa, H., Health
Risk in Agriculture in Germany, (Риск за
здравето в селското стопанство в Германия),
представено от д-р Detlev Mohr на международната конференция „Environmental,
Occupational Health and Safety in Agriculture
on the Boundary of Two Millennia“, Киев,
7—11 септември 1998 г.
Laperche Blandine, CSR — Best Practices of
France (КСО — най-добри практики от
Франция), Дюнкерк, Франция.
Ridley, J. (ed), BSc, CEng, MIMechE FIOSH DMS,
Safety at Work (Безопасност на работното
място), второ издание, 2001 г.
SAC, Recommendations for the design
of new, safe and efficient cattle handling
systems (Препоръка за проектиране на
нови, безопасни и ефективни системи
за отглеждане на добитък), Единбург,
Шотландия, Обединено кралство, 2004 г.
Tye и Pearson (1974—1975 г.), The Accident
Triangle (Триъгълник на злополуките)
(http://home.freeuk.net/mike.everley/
download/ac.pdf).

125

Д опълнение  2 . 1

Национални органи,
отговарящи за
здравословните и
безопасни условия на труд
Û

Обратно към глава 1

Û

Обратно към глава 2

Белгия

Service public
fédéral Emploi,
Travail et
Concertation sociale

http://www.meta.fgov.be
http://www.emploi.belgique.be

Direction Générale Contrôle
du bien-être au travail
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

България

Главна инспекция
по труда

http://www.gli.government.bg/

Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“
бул. „Дондуков“ № 3
София 1000
България

Чешка
република

Státní úřad
inspekce práce

http://www.suip.cz/

Kolářská 451/13
746 01 Opava
CZECH REPUBLIC

Дания

Arbejdstilsynet

http://arbejdstilsynet.dk/da/

Landskronagade 33
2100 København Ø
DENMARK

Германия

Bundesministerium
für Arbeit und
Soziales

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html

Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
DEUTSCHLAND

Естония

Labour Inspectorate
of Estonia

http://www.ti.ee/

Töönspecktsioon
Gonsiori 29
10147 Tallinn
ESTONIA

Ирландия

Health and Safety
Authority

http://www.hsa.ie/eng/

The Metropolitan Building
James Joyce Street
Dublin 1
IRELAND

Гърция

SEPE – Labour
Inspectorate

http://www.ypakp.gr/

Iolkou and Argonafton 2
38001 Volos
GREECE

Испания

Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

http://www.mtin.es/itss/web/index.html
(Labour Inspectorate)
http://www.mtin.es/
(Ministry of Labour)

Inspección de Trabajo
Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
C/Agustín de Bethencourt, 4
28071 Madrid
SPAIN

Франция

Ministère du
Travail, de L‘Emploi,
de la Formation
Professionnelle et
du Dialogue Social

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

Ministère de l’emploi, de la
Cohésion sociale et du logement
39-43 Quai André Citroën,
75902 Paris Cedex 15
FRANCE
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Италия

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali

http://www.lavoro.gov.it

Via Cesare de Lollis 12
00185 Roma RM
ITALY

Кипър

Department of
Labour Inspection

http://www.mlsi.gov.cy

Apelli Street 2
1493 Nicosia
CYPRUS

Латвия

State Labour
Inspectorate

http://www.vdi.gov.lv

Kr. Valdemara Street 38 k-1
Riga, LV-1010
LATVIA

Литва

State Labour
Inspectorate of the
Republic of Lithuania

http://www.vdi.lt/

Algirdo str. 19
LT-03607 Vilnius
LITHUANIA

Люксембург

Inspection du travail
et des mines

http://www.itm.lu/

Boîte postale 27
2010 Luxembourg
LUXEMBURG
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
LUXEMBOURG

Унгария

Hungarian Labour
Inspectorate

http://www.ommf.gov.hu

Budapest Margit krt. 85.
1024 HUNGARY
Budapest Pf. 639. 62
1399 HUNGARY

Малта

Occupational Health
and Safety Authority

http://www.ohsa.org.mt/

17, Edgar Ferro Street
Pieta PTA 1533
MALTA

Нидерландия

Dutch Labour
Inspectorate

http://www.arbeidsinspectie.nl/

Postbox 90801
2509 LV Den Haag
NETHERLANDS

Австрия

Bundesministerium
für Arbeit,
Soziales und
Konsumentenschutz

http://www.arbeitsinspektion.gv.at

Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH

Полша

National Labour
Inspectorate

http://www.pip.gov.pl

Chief Labour Inspectorate
38/42 Krucza Street
00-962 Warszawa
POLAND

Португалия

ACT — Autoridade
Para as Condições
do Trabalho

http://www.act.gov.pt/

Av. Casal Ribeiro 18-A
1749-073 Lisboa
PORTUGAL

Португалия

Labour Inspection

http://www.inspectmun.ro/

Matei Voievod Street 29
Sector 2
21455 Bucureşti
ROMANIA

Словения

Ministry of Labour,
Family and
Social Affairs

http://www.id.gov.si/

Parmova 33
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

Финландия

National Labour
Inspectorate

http://www.safework.gov.sk/

Masarykova 10
040 01 Kosice
SLOVAKIA

Финландия

Ministry of Social
Affairs and Health

http://www.stm.fi/sivukartta

Kirkkokatu 14
PO Box 33
FI-00023 Helsinki
FINLAND

Швеция

Swedish Work
Environment
Authority

http://www.av.se/

Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
SWEDEN

Обединено
кралство

Health and Safety
Executive

http://www.hse.gov.uk/

Redgrave Court
Merton Road
Bootle
Merseyside
L20 7HS
UNITED KINGDOM
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Европейски директиви
в областта на
здравословните и
безопасни условия на
труд
Û

Пореден
номер

Обратно към глава 2

Тема

Заглавие

Реф. №

Работно оборудване

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното
място

Директива
89/656/ЕИО

Работно оборудване

Директива 95/63/ЕО на Съвета от 5 декември 1995 г. за изменение
на Директива 89/655/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни
съоръжения по време на работа

Директива
95/63/ЕО

3

Работно оборудване

Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
27 юни 2001 г. за изменение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на
работниците при използването на работни съоръжения по време на
работа

Директива
2001/45/ЕО

4

Монитори

Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд
при работа с екранно оборудване

Директива
90/270/ЕИО

5

Вибрации

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (вибрации)

Директива
2002/44/ЕО

6

Знаци

Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или
здраве по време на работа

Директива
92/58/ЕИО

Бременни работнички

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и
здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Директива
92/85/ЕИО

Физически агенти

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти

Директива
2006/25/ЕО

1

2

7

8
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Лични предпазни средства

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното
място

Директива
89/656/ЕИО

10

Шум

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум)

Директива
2003/10/ЕО

11

Рудодобив — сондиране

Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и
здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез
сондиране

Директива
92/91/ЕИО

12

Рудодобив

Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността
и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по
открит и подземен способ

Директива
92/104/ЕИО

13

Ръчна обработка

Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност
конкретно от нараняване на гърба на работниците

Директива
90/269/ЕИО

14

Йонизиращо лъчение

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно
постановяване на основните норми на безопасност за защита на
здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение

Директива
96/29/Евратом

15

Здраве и безопасност —
минимални изисквания

Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно
минималните изисквания за безопасност и здраве на работното
място

Директива
89/654/ЕИО

16

Здраве и безопасност

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане
на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

Директива
89/391/ЕИО

17

Риболовни кораби — медицинско обслужване на
борда

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на
медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

Директива
92/29/ЕИО

18

Риболовни кораби

Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда
на риболовни кораби

Директива
93/103/ЕО

19

Гранични стойности на
експозиция — втори
списък

Директива 2006/15/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 г. за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на
професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО
на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

Директива
2006/15/ЕО

20

Гранични стойности на
експозиция — първи
списък

Директива 2000/39/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 г. относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на
професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на
Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

Директива
2000/39/ЕО

21

Експлозивни атмосфери
(ATEX)

Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери

Директива
1999/92/ЕО

22

Трудови правоотношения

Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение
на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността
и здравето на работното място на работниците на срочно трудово
правоотношение или временно трудово правоотношение

Директива
91/383/ЕИО

Електромагнитни полета

Директива 2008/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2008 г. за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически
агенти (електромагнитни полета)

Директива
2008/46/ЕО

9

23
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24

Електромагнитни полета

Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове,
дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

25

Строителни обекти

Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на
минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или
подвижни строителни участъци

Директива
92/57/ЕИО

26

Химични, физични и биологични агенти

Директива 91/322/ЕИО на Комисията от 29 май 1991 г. за установяване на индикативни гранични стойности в прилагането на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове,
свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти по
време на работа

Директива
91/322/ЕИО

27

Химични агенти

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на
здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с
химични агенти на работното място

Директива
98/24/ЕО

28

Канцерогени и мутагени

Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове,
свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа

Директива
2004/37/ЕО

29

Канцерогени

Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени по време на работа

Директива
90/394/ЕИО

30

Биологични агенти

Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете,
свързани с експозицията на биологични агенти при работа

Директива
2000/54/ЕО

31

Азбест

Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно
защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на
азбест по време на работа

Директива
83/477/ЕИО

32

Млади хора

Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на
младите хора на работното място

Директива
94/33/ЕО

Директива
2004/40/ЕО
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Указания за оценка на
риска
Û

Обратно към глава 4

При определяне на опасностите в рамките на оценката на риска,
вземете предвид следното:
Какъв е източникът на
опасността?

•
•
•
•
•

Ситуация?
Машина или оборудване?
Инструмент?
Химическо вещество?
Някакъв друг елемент?

В какво се състои
опасността?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хлъзгава повърхност?
Препятствие?
Екстремни температури?
Разлика във височината?
Активност (токсичност, абразивност,
корозивност, запалимост, опасност от
експлозия, мутагенни и тератогенни
характеристики, унищожително по
някакъв друг начин)?
Движение/инерция?
Остри краища/ръбове?
Освобождаване на частици?
Динамична енергия?
Тегло?
Високо налягане/вакуум?
Шум?
Лъчение?
Изпарения?
Биологични агенти?

Кой ще бъде засегнат?

•
•
•
•
•

Работници?
Жители?
Подизпълнители?
Посетители?
Съседи?

Какви са последиците?

•
•
•
•
•
•
•
•

Щети по имущество, продукция и добитък?
Нараняване и пълно възстановяване без отсъствие?
Кратко отсъствие с пълно възстановяване?
Продължително отсъствие с пълно възстановяване?
Незначително трайно увреждане?
Значително трайно увреждане?
Пълно трайно увреждане?
Смърт?

Уязвими
категории

Примери

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

зона за доене,
неподреден обект,
работа на полето през зимата/
лятото,
работа на покрива,
боядисване,
движение/сблъскване на превозни средства,
отвертка/работна маса в
работилница,
заваряване,
закачено дърво,
кутия или кошница за плодове,
газохранилище,
верижен трион,
движение на превозни средства,
родилни течности на животни.

•
•
•
•
•

деца,
възрастни хора,
други членове на семейството,
хора с увреждания,
бременни жени.

•
•
•
•
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Допълнителни въпроси,
които може да си
зададете:

За действия на хората — бих ли могъл/могла:
• Да се подхлъзна на него?
• Да се спъна в него?
• Да падна върху него?
• Да се блъсна в него?
• Да го докосна?
• Да го вдишам?
• Да го изпия?
• Да бъда изложен на него?

За вещество — би ли могло то:
• Да плисне в очите ми?
• Да причини изгаряния?
• Да запали пожар?
• Да се взриви?
• Да ме удари?

За местоположение/място —
дали бих могъл/могла:
• Да падна от него?
• Да бъда захванат в него?

За дейност — възможно ли е:
• Да ме изтощи?
• Да ме нарани?
• Да ме разболее?

Установете опасни ситуации:
Отстранени ли са защитните приспособления от местата си?
Неподходящи ли са предпазните мерки?
Неподходящо ли е работното пространство?
Има ли пътища за евакуация?
Има ли препятствия по пътищата за евакуация?
Има ли източници на запалване?
Има ли горещи повърхности?
Възможно ли е непредвидимо движение?
Има ли стърчащи части?
Не са ли балансирани товарите?
Оборудването неадекватно/неподходящо ли е?
Оборудването неизправно/повредено/неподдържано ли е?
Има ли подходящи знаци/ограда?
Нямат ли веществата етикет с надпис?
Неподходящо ли е облеклото?

•
•
•
•

Примери

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Установете опасни действия/поведение:
некомпетентност за задачата,
неоторизиран персонал,
неинформиран персонал,
избягване на защитните приспособления,
пренебрегване на знаци,
погрешна употреба на вещества/материали,
използване на неизправно оборудване,
неправилно използване на оборудване,
неизползване на ЛПС,
използване на неизправни ЛПС,
неправилно използване на ЛПС,
повдигане на тежести по неправилен начин,
поддръжка на превозно средство по време на движение,
под въздействието на наркотици/алкохол/лекарства.

Установете защо е налице такова поведение:
•
•
•
•
•
•
•
•

За пестене на време?
По-лесно е?
За по-удобно?
За привличане на внимание?
За икономии на пари?
Липса на знания?
Липса на концентрация?
Непознаване на опасността?

•
•
•
•
•

Липса на обучение?
Неправилни инструкции?
Липса на планиране?
Липса на надзор?
Липса на адекватно,
подходящо и поддържано
оборудване?

•
•
•
•

Примери

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

открити движещи се части на комбайн,
липса на бутони за аварийно спиране,
малка работилница,
липса на алтернативен маршрут от оградени
зони за добитъка,
заключени врати,
пушене,
топлина от триене,
поведение на животните,
корозирали метални части в стари трактори,
фуражи в чували, складирани на купчини,
частни превозни средства, превозващи
животни,
неподдържано оборудване,
непокрити дупки, ями, канали,
водохранилища,
ненадписани ветеринарни лекарства, разтворители, бои,
широки ръкави, бижута.
работа с машина без обучение,
ремонт на електрическа инсталация,
неосведоменост за извършвани строителни
работи на обекта,
използване на ВОМ без защитен кожух,
пренебрегване на знаци за забрана/опасност,
смесване на несъвместими химикали,
използване на повредено, неподдържано
превозно средство,
използване на товарач за достъп до височина,
заваряване без предпазване на лицето,
каски с пробити дупки,
работа с химикали с платнени ръкавици,
навеждане от кръста, вместо с коленете,
освобождаване на запушване, без да е
изключено захранването,
управление на превозно средство/работа
с подемно оборудване след прием на
лекарства.

Значителен риск

Умерен риск

Ниска

Висок риск

Средна

Висока

Висока

Нищожен риск

Минимален риск

Умерен риск

Ниска

СПИРАНЕ на дейността, докато бъдат предприети мерки и нивото на риска бъде понижено (за справка
да се ползват допълнителни специализирани ресурси

Коригиращо действие и график

Минимален риск

Умерен риск

Значителен риск

Средна

Сериозност

1—3 Нищожен

Продължава прилагането на настоящите защитни и превантивни мерки — извършвайте периодичен преглед.

Формуляр за оценка на
риска
Û

4—6 Минимален Обезопасяване в рамките на една година

7—9 Умерен Обезопасяване в рамките на един месец

10—15 Значителен Обезопасяване в рамките на една седмица. Междувременно се предприемат временни мерки

16—25 Висок

Класификация на риска

Тълкуване на резултатите

Вероятност

Оценка на опасностите
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Обратно към глава 4

Описание на опасността

Опасност №

Дейност/Задача

Вероятност
(висока/средна/
ниска)

Изпълнение

Риск (нищожен/
минимален/
Сериозност
умерен/
Вземане на
(висока/средна/ значителен/
превантивни
ниска)
висок)
мерки

Оценка на риска
(Риск = Вероятност × Сериозност)

Възложено на График

Вероятност
(висока/средна/
ниска)
Сериозност
(висока/
средна/ниска)

Риск
(нищожен/
минимален/
умерен/
значителен/
висок)

Оценка на остатъчния риск
(Риск = Вероятност × Сериозност)
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Последствия

Описание на опасността

Опасност №

Дейност/Задача

Вероятност
(висока/средна/
ниска)

Изпълнение

Риск (нищожен/
минимален/
Сериозност
умерен/
Вземане на
(висока/средна/ значителен/
превантивни
ниска)
висок)
мерки

Оценка на риска
(Риск = Вероятност × Сериозност)

Възложено на График

Вероятност
(висока/средна/
ниска)
Сериозност
(висока/
средна/ниска)

Риск
(нищожен/
минимален/
умерен/
значителен/
висок)

Оценка на остатъчния риск
(Риск = Вероятност × Сериозност)
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Последствия

Описание на опасността

Опасност №

Дейност/Задача

Вероятност
(висока/средна/
ниска)

Изпълнение

Риск (нищожен/
минимален/
Сериозност
умерен/
Вземане на
(висока/средна/ значителен/
превантивни
ниска)
висок)
мерки

Оценка на риска
(Риск = Вероятност × Сериозност)

Възложено на График

Вероятност
(висока/средна/
ниска)
Сериозност
(висока/
средна/ниска)

Риск
(нищожен/
минимален/
умерен/
значителен/
висок)

Оценка на остатъчния риск
(Риск = Вероятност × Сериозност)
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Безопасността на работниците в селското стопанство,
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Д опълнение  4 . 3

Примери за опасности
Тези примери може да използвате за попълване на допълнение 4.2
Û

Обратно към глава 1

Û

Обратно към глава 4

№

1

2

3

4

5

6

Източник на
опасност

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Последствия
Фрактура
Сътресение
Смърт
Порязване
Заразяване с тетанус
Смърт

Изгаряне на кожата
Нараняване на очите
Поражения, налагащи
ампутация

Изгаряне на кожата

Порязване
Ампутация
Смърт

Синдром на Рейно
Вибрационна болест
Карпално-тунелен синдром

Опасност

Злополука в резултат на
пипане на машини и оборудване от деца

Контакт с корозирал метал

Контакт с хидравлични и
горещи масла под налягане

Контакт с или близост до
машинни части или материали с висока или много
ниска температура

Увличане в механични части

Излагане на вибрации —
вибрации в ръцете — от използване на ръчни машини

Смяна на старите машини с нови
Осигуряване на поддръжка за предотвратяване
на биене на въртящите се части
Вибрационни амортисьори на ръчните инструменти
Редуване на задачите
Забрана на пушенето
Чести почивки
Носене на топли ръкавици при работа с машини
на студено

Спиране на движението/изключване на машината преди каквато и да било интервенция
Поддръжка
Обучение
Покриване на движещите се части със защитни
приспособления
Носене на прилепнало облекло
Избягване на бижута или хлабави връзки

Поддръжка
Предпазване от горещи или студени повърхности
Предпазни ръкавици

Възлагане на работата по поддръжката на
подизпълнител
Обучение
Поставяне на защитни приспособления на хидравличните тръби
Избягване на контакт с течове на масла
Носене на ръкавици и очила.

Поддръжка
Инспектиране
Ваксиниране против тетанус

Забрана и надзор
Не оставяйте ключовете без надзор

Предложени мерки за превенция

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 9: ЛПС

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 14: Машини и оборудване
Глава 9: ЛПС

Глава 9: ЛПС
Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 11: Деца

Глави

Моето
стопанство
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№

7

8

9

10

Източник на
опасност

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Последствия
Загуба на имущество
Задушаване
Изгаряния
Смърт

Мускулно напрягане
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Болки в гърба
Умора на врата и раменете

Загуба на слуха вследствие на излагане на шум
Шум в ушите
Главоболие
Умора
Въздействие върху ембриона
Загуба на слуха вследствие на излагане на шум
Шум в ушите
Главоболие
Умора
Въздействие върху ембриона

Опасност

Излагане на огън при зареждане с гориво на машини или прегряване на
двигател

Излагане на мускулно-скелетно напрягане от работа с
машини и контролни уреди

Излагане на шум от използването на машини (например триони за храсти)

Излагане на шум от използването на машини — верижен трион

Смяна на шумната машина с по-безшумна
Редуване на задачите
Мерки за контрол на шума
Тапи за уши и антифони в съчетание за намаляване силата на шума

Смяна на шумната машина с по-безшумна
Редуване на задачите
Мерки за контрол на шума
Тапи за уши и антифони

Използване на ергономични машини и оборудване
Ергономични седалки
Обучение в техники за правилна поза
Редуване на задачите
Избягване на стреса
Избягване на студени заобикалящи среди

Избягване на разливи на течности
Осигуряване на лесно достъпно подходящо
противопожарно оборудване

Описание на метода
Изключване на двигателя
Зареждане с гориво след охлаждане на двигателя
Политика на забрана на пушенето

Предложени мерки за превенция

Глава 8: Управление на
здравето

Глава 9: ЛПС

Глава 21: Горско стопанство

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 14: Машини и оборудване
Глава 9: ЛПС

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 14: Машини и оборудване

Глави

Моето
стопанство
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№

11

12

13

14

15

Източник на
опасност

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Оборудване и
машини

Последствия
Увреждания на гръбначния стълб
Нарушения в централната нервна система
Мускулно-скелетни нарушения

Фрактура
Сътресение
Смърт

Фрактура
Сътресение
Смърт

Порязване
Ампутация на пръсти на
ръцете и краката
Удар от отхвръкнали
обекти

Порязване
Изгаряния
Наранявания на очите
Ампутация
Поражения от електрически ток
Смърт

Опасност

Излагане на вибрации —
цялото тяло — от използването на тежко оборудване и
машини

Падане от издигнати платформи

Падане от стълба по време
на подкастряне, бране на
плодове, работи по покрива,
ремонтни дейности

Нараняване вследствие на
погрешна употреба на триони за храсти

Нараняване по време на
поддръжка на машини от
необучено лице

Възлагане поддръжката на външни изпълнители
Обучение
Лицензиран надзор върху персонала

Обучение
Безопасни разстояния
Защита срещу / предпазване от предмети
Каска с визьор Предпазни обувки Ръкавици

Използване на скеле или подвижна издигаща
платформа
Обучение
Правилно използване на стълби — устойчиво
закрепване на стълбата,
добро състояние на стълбата
Използване на обезопасителни ремъци и колани

Възлагане работата на височина на външни
изпълнители Обучение
Използване на сертифицирано подемно оборудване
Осигуряване на достатъчно парапети Използване на обезопасителни ремъци и колани

Внимателен подбор на оборудването при купуването
Използване на антивибрационни подложки
Инсталиране на ударопоглъщатели
Смяна на старите седалки с регулиращи се седалки (намаляващи вибрациите)
Редуване на задачите
Поддръжка на машините и оборудването
Оптимално налягане на гумите
Поддържане на пътищата

Предложени мерки за превенция

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 6: Обучение

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 9: ЛПС

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 9: ЛПС

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 14: Машини и оборудване

Глави

Моето
стопанство
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№

16

17

18

19

20

21

Източник на
опасност

Оборудване и
машини

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Последствия
Порязване
Изгаряния
Наранявания на очите
Ампутация
Поражения от електрически ток
Смърт
Нараняване на очите
Загуба на зрението

Загуба на стадото
Нараняване
Смърт

Възпаление
Алергичен шок

Фрикционни изгаряния
Изгаряния
Пришки
Алергия
Повредено имущество
Загуба на стадото
Нараняване
Смърт

Опасност

Нараняване при използването на злеподдържано или
неподдържано оборудване

Злополука, включваща нараняване на очите от клони
(по време на подрязване,
бране на плодове, дейност в
горското стопанство)

Нападение от диво животно

Контакт с опасни растения — кожа, очи, поглъщане

Контакт с растителни и органични вещества

Премазване от свлачище
или търкалящи се камъни,
дървета и др. по стръмни
склонове

Ограждане
Планиране
Изграждане на защитен изкоп около имота
Осигуряване на защитна конструкция срещу
падащи предмети за подвижното оборудване
Знаци

Автоматизиране на процедурата
Носене на ръкавици

Намаляване до минимум на ръчната работа
Обучение
Осигуряване на добра видимост Ръкавици и ЛПС
Медицински картони
Консултация с доктор за познати алергии

Избягване на работа поединично
Ограждане
Специално обучени кучета пазачи

Обучение
Носене на средства за защита на очите

Възлагане поддръжката на външни изпълнители
Обучение
Лицензиран надзор върху персонала

Предложени мерки за превенция

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 9: ЛПС

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 6: Обучение

Глави

Моето
стопанство
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№

22

23

24

25

26

27

Източник на
опасност

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Последствия
Фрактура
Сътресение
Смърт

Изгаряния
Сърдечна недостатъчност
Смърт

Раздразнение на кожата
Измръзване
Хипотермия
Дехидратация
Топлинен шок
Загуба на имущество
Задушаване
Изгаряния
Смърт

Слънчево изгаряне
Слънчев удар
Рак на кожата
Смърт

Дискомфорт
Запек
Бъбречни увреждания

Опасност

Премазване от твърде високо подредени бали сено, кашони или други материали

Поражения от мълния

Излагане на екстремни метеорологични условия

Излагане на огън

Излагане на силно ултравиолетово лъчение на слънцето

Излагане на неудобна ситуация поради липса на или
неподходящи тоалетни съоръжения

Осигуряване на подходящи хигиенни съоръжения и редовно почистване
Редовни почивки
Осигуряване на транспорт

Планиране с цел избягване на часовете с
най-силно лъчение на слънцето
Подходящо облекло
Спиране на работа, когато лъчението на слънцето е силно
Консумиране на течности
Слънчеви очила, слънцезащитни лосиони

Поддържане на ред на обекта
Отстраняване източниците на запалване
Обучение
Планиране за извънредни ситуации
Политика на забрана на пушенето
Осигуряване на лесно достъпно противопожарно оборудване

Планиране с цел избягване на екстремни атмосферни условия
Подходящо облекло
Спиране на работа при екстремни метеорологични условия Осигуряване на питейна вода
Редуване на задачите

Планиране на дейността в извънредни ситуации
Преустановяване на работата в гората по време
на буря
Оставане в кабината на превозното средство
и махане на радиоантената Гръмоотводи и изравняване потенциала на металните части със
заземяващ проводник
Обучение

Обезопасявайте балите сено, кашоните и другите материали, докато ги подреждате
Безопасни системи за подреждане на височина
Обучение
Използване на кутии от един и същ вид
Осигуряване на защитна конструкция срещу
падащи предмети за подвижното оборудване

Предложени мерки за превенция

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 21: Горско стопанство

Глава 18: Отглеждане на
култури

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 13: Инфраструктура

Глава 20: Парници

Глава 9: ЛПС

Глава 21: Горско стопанство

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 21: Горско стопанство

Глава 13: Инфраструктура

Глави

Моето
стопанство
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№

28

29

30

31

32

33

Източник на
опасност

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Работа на полето

Последствия
Задушаване
Изгаряния
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт на пешеходец

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт на пешеходец

Фрактура
Херния
Смърт

Дискомфорт
Грип
Пневмония

Раздразнение на кожата
Анафилаксия
Инфекция
Отравяне
Алергичен шок
Смърт

Опасност

Нараняване по време на
гасене на пожар

Лоша видимост на оператора при работа през нощта
или в условия със слаба
видимост

Лоша видимост на пешеходците през нощта или в условия със слаба видимост

Подхлъзване, препъване и
падане поради неподходящи обувки предвид терена и
планираната работа

Намокряне от влага и сутрешна роса

Убождания и ухапвания от
насекоми и влечуги по време на засаждане, прибиране
на реколтата, плевене, работа с животни, оборски тор,
фуражи

Свеждане до минимум на ръчната работа Мерки
за поставянето на инжекция с противоотрова
Понижаване на чувствителността
Планиране за извънредни ситуации
Носене на ръкавици, дълги ръкави, дълги прилепнали панталони,
гумени ботуши

Планиране
(избор на работни часове)
Информираност за прогнозата за времето
Подходящо облекло

Обучение
Планиране на дейностите
Изравняване на терена
Почистване на маслените разливи
Подходящи обувки

Свеждане до минимум работата при слаба видимост
Осигуряване на осветление
Избягване на работа поединично
Избягване използването на машини през нощта
Поставяне на индикаторни светлини
Редовна проверка на светлините на превозните
средства
Носене на флуоресцентна жилетка

Свеждане до минимум работата при слаба видимост
Осигуряване на осветление
Избягване на работа поединично
Избягване използването на машини през нощта
Поставяне на индикаторни светлини
Редовна проверка на светлините на превозните
средства
Носене на флуоресцентна жилетка

Свързване с противопожарните органи
Оценяване на ситуацията
Планиране за извънредни ситуации
Обучение
Използване на подходящо противопожарно
оборудване

Предложени мерки за превенция

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 9: ЛПС

Глава 9: ЛПС

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 21: Горско стопанство

Глава 13: Инфраструктура

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 21: Горско стопанство

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глави

Моето
стопанство

142
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

34

35

36

37

38

39

40

41

Източник на
опасност

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Последствия
Нараняване
Кома
Смърт

Нараняване
Кома
Смърт

Нараняване
Кома
Смърт
Нараняване
Раздразнение на кожата
Анафилаксия
Инфекция
Отравяне
Алергичен шок
Смърт
Нараняване
Смърт

Нараняване
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Смърт

Фрактура
Ампутация
Смърт

Опасност

Злополука, причинена от
отклонен куршум или осколки при неволно навлизане в
ловна зона

Злополука, причинена от отклонен куршум или осколки
от ловци през ловния сезон

Злополука поради разминаване в знаците за общуване
между оператора на машината и сигналиста

Нападение от диво животно,
убождания и ухапвания от
насекоми и влечуги

Премазване от падащи
дървета или търкалящи се
трупи

Премазване от закачени
дървета

Премазване от повалени при
буря дървета по време на
почистване

Попадане в капани за животни

Познаване на обекта
Обучение
Планиране
Подходящо облекло
Предпазни ботуши

Използване на описанието на метода Обучение
за получаване на правоспособност за сеч на
дървета Избягване на разходки по време на сеч

Използване на описанието на метода
Обучение за получаване на правоспособност за
сеч на дървета
Използване на специализирани машини
Избягване на разходки по време на сеч

Осигуряване на безопасно разстояние
Обезопасяване на дърветата и дънерите, за да
избегнете търкалянето и плъзгането им Установяване на добри канали за връзка със спасителните служби

Планиране и подготовка
Обучение и познаване
Избягване на работа поединично
Мерки за оказване на първа помощ и осигуряване на противоотрова

Съгласуване на знаците
Алтернативно комуникационно средство (например мобилен телефон, радио)

Познаване на обекта
Обучение
Планиране
(познаване на ловните райони и сезони)

Обучение и информираност
Познаване на обекта

Предложени мерки за превенция

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 21: Горско стопанство

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глава 21: Горско стопанство

Глава 21: Горско стопанство

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 21: Горско стопанство

Глава 21: Горско стопанство
Глава 6: Обучение

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глава 5: Планиране

Глава 6: Обучение

Глава 21: Горско стопанство

Глави

Моето
стопанство
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№

42

43

44

45

46

47

48

Източник на
опасност

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Горско стопанство

Последствия
Нараняване
Смърт

Дискомфорт
Запек
Бъбречни увреждания
Нараняване
Кома
Смърт

Нараняване на очите
Загуба на зрението
Контузии
Порязване
Стрес
Липса на концентрация
Носталгия
Психологични разстройства
Контузии
Нараняване
Сътресение
Смърт

Нараняване
Смърт

Опасност

Излагане на природни опасности (пресечен терен или
кал, гъста растителност)

Излагане на неудобна ситуация поради липса на или
неподходящи тоалетни съоръжения

Падане от височина поради
скъсване на въже или неизправност на оборудването
за катерене по дървета

Удар от отклонено парче
дърво по време на сеч

Наложени продължителни
периоди на изолация от
семейството и приятелите

Нараняване от откат на
верижен трион

Премазване на случаен минувач от повалени дървета
и търкалящи се трупи

Ограждане
Предупредителни знаци
Уведомяване на местните органи

Обучение за получаване на правоспособност за
сеч на дървета Поддръжка
Използване на сертифицирани верижни триони
Каска и ЛПС

Планиране на работните периоди
Установяване на добри комуникационни канали

Използване на описанието на метода
Избягване на разходки по време на сеч
Обучение
Използване на защита за лицето

Използване на описанието на метода
Сертифициране на въжетата и оборудването
Проверка преди работа
Обучение

Осигуряване на подходящи хигиенни съоръжения и редовно почистване Редовни почивки
Осигуряване на транспорт

Познаване на обекта
Планиране
Обучение
Подходящо оборудване
Предпазни ботуши

Предложени мерки за превенция

Глава 12: Посетители и
трети страни

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 21: Горско стопанство

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глава 21: Горско стопанство

Глава 21: Горско стопанство

Глава 9: ЛПС

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 21: Горско стопанство

Глава 5: Планиране

Глава 21: Горско стопанство

Глави

Моето
стопанство
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животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

49

50

51

52

53

54

Източник на
опасност

Горско стопанство

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Последствия
Контузии
Фрактура
Раздразнение на кожата
Дерматит
Алергии
Анафилаксия

Изгаряне на кожата
Отравяне
Загуба на зрението

Отравяне
Смърт

Изгаряния
Задушаване
Белодробна инфекция
Смърт
Загуба на имущество

Възпаление на дихателните пътища, гърлото и
белите дробове
Раздразнение на кожата
Анафилаксия

Опасност

Подхлъзване, препъване и
падане поради стъпване
върху отрязани клони

Контакт с торове
(при пръскане или прибиране на реколтата)

Контакт с пестициди
(кожа, очи) при смесване,
зареждане, прилагане, почистване и поддръжка на
оборудването за прилагане,
транспортиране, съхранение, повторно влизане и др.

Замърсена вода поради
лошо управление на отпадъците или прекомерна
употреба на торове и пестициди

Експлозия или пожар поради органичен прах в силози
(експлозивна атмосфера)

Излагане на бои, разтворители, лепила, почистващи
агенти (кожа, очи, вдишване)

Автоматизиране на процедурите
Използване на одобрени химикали
Обучение
Съхраняване на ИЛБМ
Проветряване
ЛПС (защита на устата, носа и очите)

Отстраняване на източниците на запалване
Въздържане от пушене

Подобряване на управлението на отпадъците
Правилна употреба на торове и пестициди
Провеждане на тестове за качеството на водата
Осигуряване на питейна вода

Автоматизиране на процедурите
Използване на одобрени пестициди
Използване на подходящо работно оборудване с
кабини под налягане, филтриращи с въглероден
филтър
Избягване на течове и пръскане в посоката на
оператора
Обучение
Съхраняване на информационните листове за
безопасност на материалите (ИЛБМ)
ЛПС (защита на устата, носа, кожата и очите)

Автоматизиране на процедурите
Използване на одобрени/контролирани торове
Обучение
Съхраняване на ИЛБ
Използване на ЛПС (защита на устата, носа и
очите)

Подготвяне на просека
Предпазни обувки

Предложени мерки за превенция

Глава 9: ЛПС

Глава 16:
Опасни вещества

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 13: Инфраструктура

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 16: Опасни вещества

Глава 20: Парници

Глава 9: ЛПС

Глава 16:
Опасни вещества

Глава 9: ЛПС

Глава 16:
Опасни вещества

Глава 9: ЛПС

Глави

Моето
стопанство
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№

55

56

57

58

59

Източник на
опасност

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Последствия
Загуба на имущество
Изгаряния
Задушаване
Белодробна инфекция
Смърт

Астма
Дихателни проблеми

Отравяне
Дихателни проблеми

Отравяне
Дихателни проблеми
Смърт
Отравяне
Дихателни проблеми

Опасност

Пожар поради опасно съхранение на горива и газ

Вдишване на прах при прибирането на реколтата, работа със зърно, смесване на
фураж за животните, работа
с плесенясало сено

Вдишване на изпарения от
торове поради неправилно
проветряване в хранилището

Вдишване на газове от разложени органични вещества

Вдишване на пестициди при
смесване, натоварване, прилагане, почистване и поддръжка на оборудването за
прилагане, транспортиране,
съхранение, повторно влизане и др.

Автоматизиране на процедурите
Използване на одобрени пестициди
Използване на подходящо работно оборудване с
кабини под налягане, филтриращи с въглероден
филтър
Насрочване на дейността за безветрено време
Избягване на течове и пръскане по посока на
оператора
Обучение
Съхраняване на ИЛБ
Проветряване
ЛПС (защита за устата, носа)

Насрочване на работата за ветровито време
Подобряване на проветряването
Забранени зони
Защита за устата и носа

Използване на одобрени торове
Проветряване
Обучение
Съхраняване на ИЛБ
ЛПС (уста, нос)

Автоматизиране на дейностите
Използване на филтриращи кабини срещу прах
Свеждане до минимум на експозицията
Използване на защита за лицето

Съхраняване на минимални количества далеч от
сграда, добитъка и превозни средства
Отстраняване на източниците на запалване
Подобряване на условията на съхранение
Откриване на течове
Подходящо проветряване
Знаци за безопасност

Предложени мерки за превенция

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 9: ЛПС

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 9: ЛПС
Глава 16: Опасни вещества

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глави

Моето
стопанство
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животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

60

61

62

63

64

Източник на
опасност

Опасни вещества

Опасни вещества

Опасни вещества

Инфраструктура

Инфраструктура

Последствия
Възпаление на дихателните пътища, гърлото и
белите дробове
Изостряне на астма
Смърт
Отравяне
Смърт

Отравяне
Смърт

Задушаване
Загуба на съзнание
Пристъп на паника
Смърт

Раздразнение на кожата

Опасност

Вдишване на полутечен тор,
изпарения при заваряване,
дезинфектанти

Неволно поглъщане на пестициди или ветеринарни
лекарства от деца

Неволно поглъщане на пестициди или инжектиране
на ветеринарни лекарства
(поради неподходящо обозначаване или при инжектиране на животни)

Работа в затворени пространства (например силози,
парник)

Контакт с мокър консервант
за дървени материали

Използване на одобрени бои и консерванти
Носене на ръкавици

Планиране
Добър достъп/изход
Проверка на атмосферата
Обучение
ЛПС
Избягване възлагане на работата на лица с
клаустрофобия
Използване на екипи винаги от поне двама
души
План за действие в извънредни ситуации

Поставяне на етикети и табели с надписи
Заключване на мястото
Никога не се преливат опасни вещества
За съхраняване на пестициди никога не се използват бутилки за пиене/хранене
Съоръжения/оборудване за работа с добитък
Използване на добитъка за помощ
Професионален ветеринар
ЛПС

Поставяне на етикети и табели с надписи
Съхраняване на недостъпни за деца места
Заключване на мястото
Никога не се преливат опасни вещества
За съхраняване на пестициди никога не се използват бутилки за пиене/хранене
Предупреждаване на децата да внимават

Свеждане до минимум на експозицията
Насрочване на дейността за ветровито време
Подобряване на проветряването
Забранени зони
Използване на защита за лицето

Предложени мерки за превенция

Глава 16: Опасни вещества

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 16:
Опасни вещества

Глава 11: Деца

Глава 16:
Опасни вещества

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глави

Моето
стопанство
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№

65

66

67

68

69

70

Източник на
опасност

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Последствия
Легионерска болест
Смърт

Нараняване
Кома
Смърт

Удавяне
Смърт

Удавяне
Смърт

Изгаряния
Сърдечна недостатъчност
Смърт

Порязване
Одраскване
Ампутация

Опасност

Заразяване с легионерска
болест от замърсена вода
в аерозол за охлаждане на
добитък и парници

Премазване от срутени конструкции

Удавяне в силози, складове
за зърно, бункери

Удавяне в цистерни за вода,
ями и кладенци

Поражения от електрически
ток вследствие на контакт
с надземни електрически
линии при работа на височина или контакт с подземни линии

Заплитане в бодлива тел

Осигуряване на видимост
Не се правят опити за преминаване
Осигуряване на врати или места за преминаване
Знаци

Искане към органа по електроснабдяване да
отклони, премести или положи в земята електрическите линии
Избягване на работа под електрически линии
Спазване на безопасно разстояние от електрическите линии
Избягване на работа извън превозното средство
Познаване на височината на Вашето превозно
средство
Обучение
Знаци и бариери под електрическите линии

Ограждане
Обозначаване
Затваряне отворите на всички цистерни, съдържащи вода
Инструкции и обучение

Възлагане на дейностите, които изискват влизане в силози, на външни експерти
Използване на описанието на метода
Работа в екипи от по двама души
Използване на предупредителни знаци
Осигуряване на мерки за евакуация
Планове за действие в извънредни ситуации
ЛПС

Систематично проверяване и поддържане на
стопанството
Своевременни ремонти
Избягване на употребата на временни конструкции и навеси

Проверяване качеството на водата при източника и почистване на оборудването
Използване на алтернативни методи за охлаждане
Контрол на температурата в склада
Избягване на застояла вода
ЛПС

Предложени мерки за превенция

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 13: Инфраструктура

Глава 13: Инфраструктура

Глава 13: Инфраструктура

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 20: Парници

Глава 13: Инфраструктура

Глави

Моето
стопанство

148
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

71

72

73

74

75

76

77

78

Източник на
опасност

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Последствия
Задушаване
Загуба на съзнание
Смърт

Инфекция
Хепатит
Фрактура
Сътресение
Смърт

Фрактура
Смърт

Рак
Смърт
Задушаване
Загуба на съзнание
Одраскване
Порязване
Нараняване на очите
Легионерска болест
Смърт

Опасност

Попадане в затворени пространства (например силози)

Излагане на мръсни тоалетни

Падане от височина от парник/оранжерия/селскостопански покрив по време на
поддръжка

Падане от стълба, поставена на неравна или мека
повърхност/плъзване на
стълбата

Работа с азбест (подмяна на
покрива) и други канцерогенни материали

Топлинен удар при работа в
парник

Удар от отклонена жица при
поставяне на ограда

Вдишване на бактерията
легионела при пръскане със
замърсена вода

Осигуряване качеството на водата
Носене на защита за лицето, покриваща носа и
устата

Възлагане на външни експерти
Обучение
Подходящи ръкавици
Защита на очите

Избягване на продължителна работа
Избягване на работа поединично
Осигуряване на питейна вода

Възлагане на подмяната на азбестови елементи
на подизпълнители

Заменяне на стълбата със скеле
Правилно използване на стълбата
Добро състояние на стълбата
Подходящи обувки

Възлагане на работите по покрива на външни
експерти
Осигуряване на подходяща платформа за преминаване
Осведоменост Обучение относно нестабилните
покриви
Знаци за безопасност
Осигуряване на анкерни системи за закрепване
на предпазната екипировка срещу падане
Използване на описанието на метода
Мерки за обезопасяване при работа на височина
ЛПС

Осигуряване на редовно почистване

Преди влизане се проверява качеството на въздуха и наличието на газове
Осигуряване на добър достъп и изход
Избягване на работа поединично
Екипи от най-малко двама души
Обучение
План за действие в извънредни ситуации

Предложени мерки за превенция

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 20: Парници

Глава 16: Опасни вещества

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 13: Инфраструктура

Глава 9: ЛПС

Глава 20: Парници

Глава 13: Инфраструктура

Глава 13: Инфраструктура

Глава 13: Инфраструктура

Глави

Моето
стопанство

149

№

79

80

81

82

83

84

85

Източник на
опасност

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Последствия
Изгаряния
Задушаване
Нараняване на очите
Смърт
Контузии
Фрактура
Поражения от електрически ток
Порязване
Ампутация
Наранявания на очите
Смърт
Нараняване
Смърт

Нараняване
Смърт

Нараняване
Смърт

Инфекция

Опасност

Неволен контакт с газ от
подземни газопроводи при
изкопни работи

Подхлъзване, препъване и
падане поради липсата на
ред в стопанството

Злополуки в работилницата

Нападение от раздразнено
животно през размножителния период

Нападение на животно
поради неразбиране на
поведението на животните
(например повдигнати или
наострени уши, повдигната
опашка, риене на земята и
мучене)

Нападение от животни по
време на преглед, даване
на лекарство, обрязване на
копита, рязане на рога или
акт на чифтосване

Контакт с животински родилни течности

Използване на защита за лицето, ръкавици,
гащеризон, ботуши
Добра хигиена
Превързване на порязванията с водонепромокаема превръзка

Средства за бягство в извънредни ситуации
Обучен и силен гледач
Внимателно приближаване към животни, за да
не бъдат стреснати
Опознаване на животните и търпеливо отношение към тях
Рязане на рогата на опасните животни
Познаване на поведението

Средства за бягство в извънредни ситуации
Обучен и силен гледач
Внимателно приближаване към животни, за да
не бъдат стреснати
Опознаване на животните и търпеливо отношение към тях
Рязане на рогата на опасни животни

Използване на изкуствено осеменяване
Подходящи съоръжения за настаняване и работа с бикове
Обучен и силен гледач
Средства за бягство в извънредни ситуации
Познаване на поведението
Използване на превозно средство за излизане
на полето

Добро стопанисване на работилницата
Правилна употреба на инструментите и оборудването
Спазване на указанията на производителя

Добро стопанисване на обекта
Предпазни обувки

Знаци
Съхраняване на оригинални чертежи и предварителна справка с тях
Устройство за откриване на тръби
Ръчно копане в близост до тръби

Предложени мерки за превенция

Глава 19: Селскостопански
животни
Глава 16: Опасни вещества

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 13: Инфраструктура

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 13: Инфраструктура

Глави

Моето
стопанство

150
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

86

87

88

89

90

91

Източник на
опасност

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Последствия
Инфекция

Анафилаксия
Инфекция
Смърт
Заболяване
Смърт

Заболяване
Смърт

Заболяване
Смърт

Нараняване
Смърт

Опасност

Контакт с биологични животински отпадъци

Контакт с вредители по време на работа с животни

Заразяване с пандемични
вируси

Заразяване със зоонози
поради работа със заразени
животни и консумиране на
продукти от тях (антракс,
бруцелоза, бяс, лептоспироза, ектима, тения)

Заразяване със зоонозни
болести поради неправилно
третиране на трупове

Премазване от животно при
събиране на сперма за разплод

Средства за бягство в извънредни ситуации
Обучен и силен гледач
Внимателно приближаване към животни, за да
не бъдат стреснати
Опознаване на животните и търпеливо отношение към тях
Рязане на рогата на опасни животни
Ботуши и ЛПС

Бързо унищожаване на трупове
ЛПС
Добра хигиена
Превързване на порязванията с водонепромокаема превръзка

Ваксиниране на животните и поставяне на болните животни под карантина
Измиване на ръцете след контакт с животни с
диария
Своевременно лечение или правилно унищожаване на заразени животни
Подходящо унищожаване на заразени тъкани
Надлежно почистване на замърсени места
Използване на гумени ръкавици при лекуване
на болни животни

Поставяне на болните животни под карантина
Измиване на ръцете след контакт с животни с
диария
Използване на защита за лицето, ръкавици,
гащеризон, ботуши
Превързване на порязванията с водонепромокаема превръзка

Добро стопанисване на обекта
Борба с вредителите
Хигиенни мерки

Използване на защита за лицето, ръкавици,
гащеризон, ботуши
Добра хигиена
Превързване на порязванията с водонепромокаема превръзка

Предложени мерки за превенция

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 9: ЛПС

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 9: ЛПС

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 9: ЛПС

Глава 16: Опасни вещества

Глава 19: Селскостопански
животни

Глави

Моето
стопанство

151

№

92

93

94

95

96

97

Източник на
опасност

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Добитък

Последствия
Нараняване
Смърт

Фрактура
Сътресение
Смърт

Задушаване
Удавяне
Смърт

Отравяне
Материални щети
Смърт

Задушаване
Отравяне
Смърт

Аборт при бременни жени

Опасност

Премазване от неволно движение на животно

Премазване от животни по
време на натоварване за
транспортиране (ритане,
бутане или пробождане с
рога)

Удавяне в резервоари за
полутечен тор

Запалване на постелките и
изолационните материали
на стените и тавана в сградата на добитъка

Отравяне с газ от резервоари за полутечен тор (сероводород, метан, въглероден
диоксид, амоняк)

Инфекция с хламидии

Бременни жени не влизат в контакт със заразени животни

Възлагане на външен експерт
Насрочване на работата за ветровити дни
Извеждане на всичкия добитък, домашни любимци и установяване на забранена зона
Осигуряване на добро проветряване
Заставане с гръб към вятъра по време на разбъркване

Политика за забрана на пушенето
Планиране за извънредни ситуации
Обучение
Жилищните помещения на безопасно разстояние
Мерки за предотвратяване, откриване и гасене
на пожари

Знаци
Затваряне на отворите на резервоарите
Поставяне обратно всички капаци на местата за
разбъркване
Осведоменост Обучение
Мониторинг

Използване на описанието на метода
Средства за бягство в извънредни ситуации
Обучен и силен гледач
Ботуши и ЛПС
Използване на пръчка или тояга
Спокойно и търпеливо натоварване
Изградете еднопосочни маршрути за животните
Ограничителни съоръжения

Средства за бягство в извънредни ситуации
Обучен и силен гледач
Внимателно приближаване към животни, за да
не бъдат стреснати
Опознаване на животните и търпеливо отношение към тях
Рязане на рогата на опасни животни

Предложени мерки за превенция

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 16: Опасни вещества

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 13: Инфраструктура

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 10: Готовност и
реакция при извънредни
ситуации

Глава 13: Инфраструктура

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 19: Селскостопански
животни

Глави

Моето
стопанство

152
животновъдството, градинарството и горското стопанство

Безопасността на работниците в селското стопанство,

№

98

99

100

101

102

103

104

105

Източник на
опасност

Мускулно-скелетни

Мускулно-скелетни

Мускулно-скелетни

Мускулно-скелетни

Инструменти

Инструменти

Превозни средства

Превозни средства

Последствия
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Мускулно-скелетни увреждания
Болки в гърба
ТПН в ръцете
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Мускулно-скелетни увреждания
Болки в гърба
ТПН в ръцете
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Мускулно-скелетни увреждания
Болки в гърба
ТПН в ръцете
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Мускулно-скелетни увреждания
Болки в гърба
ТПН в ръцете
Порязване
Пришки
Одраскване
Ампутация
Изгаряния
Сърдечна недостатъчност
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Опасност

Излагане на многократно повтаряща се работа
и навеждане по време на
засаждане, плевене, бране
на плодове от нискорастящи
растения и ниски клони

Излагане на изморителна
дейност при носене на пръскачка на гърба

Излагане на изморителна
дейност, свързана с носене
на тежести (например кошници с плодове, чували с
торове, чували с фураж)

Излагане на изморителна
работа, свързана с протягане (например бране на плодове от дървета)

Контакт с остри или дефектни инструменти

Поражения от електрически
ток поради дефектни или
неправилно използвани
електрически инструменти

Злополука, предизвикана от
лоша поддръжка на превозното средство

Злополука, предизвикана от
деца, управляващи превозни средства

Забрана на децата да управляват превозни
средства

Поддръжка на превозните средства

Обучение
Монтиране на прекъсвачи
Използване на указанията на производителя
Систематична поддръжка

Добро стопанисване на работилницата
Осведоменост Обучение

Свеждане до минимум неудобните пози
Подходящи почивки
Редуване на задачите
Обучение

Обучение за вдигане на тежести
Не се превишават собствените възможности за
повдигане на тежести
Замяна на ръчната обработка с механична обработка
Замяна на тежките чували с по-леки

Обучение за повдигане на тежести
Не се превишават собствените възможности за
повдигане на тежести
Системи за дърпане
Механизиране
Редуване на задачите

Автоматизиране на работата
Свеждане до минимум неудобните пози
Подходящи почивки
Избягване на стресови условия
Редуване на задачите

Предложени мерки за превенция

Глава 11: Деца

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 13: Инфраструктура

Глава 6: Обучение

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 14: Машини и оборудване

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глави

Моето
стопанство

153

№

106

107

108

109

110

111

112

Източник на
опасност

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Последствия
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Опасност

Злополука, предизвикана от
шофиране с висока скорост
или при движение на заден
ход на превозни средства

Злополука, причинена на
трети страни поради управление на неподходящи/нелицензирани ATV по обществени пътища

Злополука поради неразделени потоци на движение на
пешеходците и превозните
средства

Злополуки поради необучен
или неправоспособен шофьор

Премазване от падащ товар
поради недостатъчно обезопасяване

Падания от превозно средство при качване или слизане

Наранявания поради самоделни приспособления на
ATV

Избягване използването на самоделни приспособления за ATV

Предпазни ботуши
Обучение за катерене с триточков контакт
Поддръжка на превозните средства
Чисти стъпала

Възлагани на работата на външни изпълнители
Обучение
Надзор
Обезопасяване на товарите върху превозните
средства
Спазване на дистанция

Осигуряване на обучение и лицензиране на
шофьорите

Организация на движението Еднопосочни системи
Знаци
Обучение
Свеждане до минимум на движението на заден
ход
Разделяне на потоците на пешеходците и на
превозните средства

Обучение
Правила за превозните средства
Лицензиране на превозните средства
Установяване на алтернативни маршрути за
избягване използването на обществени пътища
и магистрали

Подбор на шофьори
Обучение
Безопасни практики на шофиране
Организация на движението с еднопосочни
системи
Скоростни рампи и разширения
Поставете предупредителни знаци за заден ход

Предложени мерки за превенция

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 13: Инфраструктура

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глави

Моето
стопанство
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№

113

114

115

116

117

118

Източник на
опасност

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Превозни средства

Последствия
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Херния
Напрягане на шийната
част от гръбначния стълб
Болки в гърба
Мускулно напрягане
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Опасност

Нараняване, причинено от
експлозия на акумулаторната батерията

Мускулно-скелетни усилия,
причинени от опити за изваждане на затънало в калта превозно средство

Мускулно-скелетни усилия
при натоварване на превозни средства с дървен
материал

Преобръщане на превозно
средство, теглещо твърде
голям товар с оборудване
без задействани спирачни
системи

Преобръщане на превозното
средство поради небалансиран товар/подаване на пътници извън кабината

Преобръщане на превозното
средство поради наклона на
терена

Подбор и обучение на шофьорите
Осигуряване на подходящо за задачата превозно средство
Безопасно шофиране
Осигуряване на защитни конструкции при преобръщане

Въвеждане на правило да не се возят пътници,
ако няма предвидена седалка
Балансиране на товарите

Подбор и обучение на шофьорите
Безопасно управление и използване на превозни
средства
Оборудване на превозното средство със защитна конструкция при преобръщане и предпазен
колан

Подбор и обучение на шофьорите
Безопасно управление и използване на превозни
средства
Осигуряване на съответствие между превозни
средства и ремаркета
Подходящи спирачни системи
Оборудване на превозното средство със защитна конструкция при преобръщане и предпазен
колан
Превозните средства не се претоварват

Механизиране
Обучение за повдигане на тежести
ЛПС
Не се превишават собствените възможности за
повдигане на тежести

Обучение на шофьора
Използване на подходящо оборудване

Поддръжка на превозните средства
Осведоменост Обучение

Предложени мерки за превенция

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 6: Обучение

Глава 5: Планиране

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 21: Горско стопанство

Глава 8: Управление на
здравните грижи

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глави

Моето
стопанство
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№

119

120

121

122

123

Източник на
опасност

Превозни средства

Превозни средства

Посетители

Посетители

Посетители

Последствия
Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт

Нараняване
Смърт

Нараняване
Смърт

Отравяне
Смърт

Опасност

Злополука с превозно средство поради умора на шофьора

Падане на превозно средство от скала поради нестабилен земен терен

Злополука поради непознаване на обекта, движение
на превозни средства и
работа на машини и оборудване

Нараняване на деца и други
хора при неправомерно преминаване

Отравяне поради безконтролна консумация на наскоро напръскани плодове,
особено от деца

Предупредителни знаци
Придружаване на посетителите
Надзор от страна на възрастните
Даване на децата простички правила за безопасност

Подходящи и безопасни зони за игра
Надзор от страна на възрастните
Даване на децата простички правила за безопасност Ограждане

Подбор и обучение на шофьорите
Управление на движението и свеждане до минимум на движението на заден ход
Разделяне на потоците на пешеходците и превозните средства
Знаци
Придружаване на посетителите
Избягване на работа с машини в присъствието
на посетители

Подбор и обучение на шофьорите
Безопасно шофиране
Планиране на алтернативен маршрут Разширяване на пътищата
Въздържане от шофиране по ръба на скали
Монтиране на защитна конструкция при преобръщане и предпазни колани

Подбор и обучение на шофьорите
Безопасно шофиране
Въздържане от шофиране при неподходящо
състояние
Подходящи спирания за почивка
Намаляване на работното време
Редуване на задачите

Предложени мерки за превенция

Глава 16: Опасни вещества

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 12: Посетители и
трети страни

Глава 11: Деца

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 11: Деца

Глава 13: Инфраструктура

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 12: Посетители и
трети страни

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глави

Моето
стопанство
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№

124

125

126

127

128

Източник на
опасност

Посетители

Работна ръка

Работна ръка

Работна ръка

Работна ръка

Последствия
Нараняване
Заразяване със зоонози
Смърт

Нараняване
Смърт

Нараняване
Сътресение
Кома
Смърт
Контузия
Фрактура

Нараняване
Изнасилване
Смърт

Опасност

Безконтролен контакт с животни

Злополука поради езикови
затруднения

Злополуки, възникнали
поради липсата на координация на подизпълнителите,
които работят на обекта

Нараняване поради натоварване или транспортиране на хора и продукция,
животни или оборудване

Насилие между работниците

Внимателен подбор и обучение на работната
ръка
Осведоменост за културните различия
Процедури по подаване на оплаквания
Надзор

Подбор и обучение на шофьорите
Осигуряване на подходящо за задачата превозно средство
Установяване на правила за транспортиране
Забрана за превоз на хора с продукти или животни

Подбор на изпълнителите
Установяване и координиране на отговорностите
Надзираване на подизпълнителите

Подобряване на комуникацията
Използване на илюстрации и знаци
Превеждане на най-важната информация

Предупредителни знаци
Придружаване на посетителите
Надзор от страна на възрастните
Даване на децата простички правила за безопасност

Предложени мерки за превенция

Глава 7: Трудови ресурси

Глава 15: Транспортиране
и превозни средства

Глава 12: Посетители и
трети страни

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 7: Трудови ресурси

Глава 19: Селскостопански
животни

Глава 17: Знаци за безопасност

Глава 12: Посетители и
трети страни

Глави

Моето
стопанство
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Д опълнение  4 . 4

Модели за оценка на
риска
Û

Обратно към глава 4

След като установите и изготвите списък на опасностите, трябва да изберете модела за оценка, за да продължите с извършването на
Вашата собствена оценка на риска.
За определяне на риска са представени два (2) модела за оценка на риска:
•
•

за качествено оценяване, както и
за количествено оценяване.

Стъпките, които трябва да бъдат предприети за определяне на риска, са:

1. Подбор на факторите (параметрите) на оценката
Рискът зависи от няколко фактора. От практически съображения се използват само два от тези фактори (параметри на оценката): вероятност
и сериозност.

2. Предварително определяне на нивата и/или точките от оценката на факторите
(вероятност и сериозност)
Модел за качествено оценяване означава, че Вие описвате
вероятността и сериозността с думи:

Модел за количествено оценяване означава, че Вие описвате
вероятността и сериозността с числа:

Вероятността може да бъде описана като:

Вероятността може да бъде описана като:

•
•
•
•
•

практически невъзможна,
малко вероятна,
възможна,
твърде възможна,
почти сигурна.

Сериозността може да бъде описана като:
•
•
•
•
•

незначителна,
умерена,
сериозна,
водеща до нетрудоспособност,
животозастрашаваща.

•
•
•
•
•

1 за практически невъзможна,
2 за малко вероятна,
3 за възможна,
4 за твърде възможна,
5 за почти сигурна.

Сериозността може да бъде описана като:
•
•
•
•
•

1 за незначителна,
2 за умерена,
3 за сериозна,
4 за водеща до нетрудоспособност,
5 за животозастрашаваща.
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3. Оценка на опасностите и определяне на риска
Точките по
модела за
качествено
оценяване

Точките по
модела за
количествено
оценяване

Нивото на риска се определя от обединяване на двата фактора:
Вероятност
Сериозност

Практически
невъзможна

Малко вероятна

Възможна

Твърде
възможна

Почти
сигурна

Незначителна

Нищожен

Нищожен

Нищожен

Минимален

Минимален

Умерена

Нищожен

Минимален

Минимален

Умерен

Значителен

Сериозна

Нищожен

Минимален

Умерен

Значителен

Значителен

Водеща до
нетрудоспособност

Минимален

Умерен

Значителен

Висок

Висок

Животозастрашаваща

Минимален

Значителен

Значителен

Висок

Висок

Нивото на риска се получава чрез умножаване на вероятността x сериозността:
Вероятност
Сериозност

1

2

3

4

5

1

1—3

1—3

1—3

4—6

4—6

2

1—3

4—6

4—6

7—9

10—15

3

1—3

4—6

7—9

10—15

10—15

4

4—6

7—9

10—15

16—25

16—25

5

4—6

10—15

10—15

16—25

16—25

РИСК (Р)
=
ВЕРОЯТНОСТ (Вероятността от възникването на инцидент)

×
СЕРИОЗНОСТ (Сериозността на последиците/загубата/щетата)

Предприети мерки    Естество на дейността
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4. Определяне на коригиращи и превантивни мерки и на график в зависимост от
класификацията на риска
Тълкуване на резултатите
Класификация на риска
16—25 Висок риск
10—15 Значителен риск

Коригиращо действие и график
СПИРАНЕ на дейността незабавно, докато бъдат предприети мерки и нивото на риска бъде
понижено. За тази цел може да са необходими допълнителни специализирани ресурси.
Премахване на опасностите в рамките на една седмица.
Междувременно се предприемат временни мерки

7—9 Среден риск Премахване на опасностите в рамките на един месец.
4—6 Минимален риск Премахване на опасностите в рамките на една година.
1—3 Нищожен риск

Продължава прилагането на настоящите защитни и превантивни мерки — извършвайте периодичен преглед.
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Д опълнение  4 . 5

Опасни дейности

Û

Обратно към глава 4

№

Сектор

Дейност

Опасност №

1

Общи

Почистване на съоръжения

1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 26, 27, 31, 33, 51, 55,
56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 80, 81, 86, 90, 94, 96, 98,
100, 102, 125, 126, 128

2

Общи

Поддръжка на съоръжения

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 26, 27,
29, 30, 31, 36, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 98, 100,
102, 103, 122, 125, 126, 128

3

Общи

Настройка, поддръжка, почистване, подготовка и
съхранение на машини и оборудване —
както малки, така и големи машини

1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 25, 27, 29, 31, 54, 60,
72, 81, 101, 102, 103, 125, 126, 128

4

Общи

Монтиране и демонтиране и управление на трактори, превозни средства и товари

2, 5, 7, 27, 29, 30, 31, 55, 72, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
125, 127, 128

5

Общи

Извършване на доставки и вземане на доставки от
трети страни

22, 29, 30, 31, 70, 80, 100, 106, 108, 110,
116, 121, 124, 125, 126, 127, 128

6

Общи

Събиране на отпадъци от трети страни

29, 30, 31, 33, 58, 60, 63, 68, 71, 75, 80,
94, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 116, 121,
124, 125, 126, 127, 128

Подготовка на парцела и почвата — ръчна
(включително плевене и разпръскване на торове)

1, 2, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
35, 37, 50, 52, 53, 57, 58, 70, 72, 76, 98,
100, 101, 102, 125, 128

7

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

8

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

Подготовка на парцела и почвата — автоматизирано (включително плевене и разпръскване на
торове)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 35, 52, 53, 57, 58, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
125, 127, 128

9

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

Засяване и засаждане — ръчно

1, 2, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35,
37, 65, 70, 72, 76, 98, 100, 101, 102, 125,
128

10

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

Засяване и засаждане — автоматизирано

1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 24, 26, 27, 29, 30, 31,
35, 72, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 125, 127, 128

11

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

Смесване, зареждане и прилагане на пестициди —
ръчно

1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32,
33, 35, 37, 51, 52, 59, 61, 62, 65, 70, 72,
76, 78, 99, 100, 101, 123, 125, 128
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12

Селско стопанство/
градинарство/
Горско стопанство

Смесване, зареждане и прилагане на пестициди —
автоматизирано

1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 33, 35, 51, 52, 59, 61, 62, 65, 69,
72, 78, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 125, 127, 128

13

Селско стопанство/
градинарство

Дезинфектиране

1, 2, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
35, 37, 51, 59, 65, 70, 72, 76, 99, 100, 125,
128

14

Селско стопанство/
градинарство

Напояване — ръчно

1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31,
32, 33, 35, 37, 65, 68, 70, 72, 76, 78, 98,
100, 125, 128

15

Селско стопанство/
градинарство

Напояване — автоматизирано

1, 2, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 37, 65, 68, 70, 72, 76,
78, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 125, 127, 128

16

Градинарство/
Горско стопанство

Подрязване — ръчно

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 44, 51, 65,
69, 72, 74, 76, 98, 100, 101, 102, 125, 127,
128

17

Градинарство/

Подрязване — автоматизирано

1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 44, 47,
51, 65, 69, 74, 98, 100, 101, 102, 103, 125,
127, 128

Горско стопанство
18

Градинарство

Ръчно разреждане

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 44, 51, 65,
69, 72, 74, 76, 98, 100, 101, 102, 125, 127,
128

19

Градинарство

Химическо разреждане

1, 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 54, 60, 65, 70,
72, 76, 78, 98, 99, 100, 101, 123, 125, 128

20

Селско стопанство/
градинарство

Надзор или мониторинг на културите

18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33,
35, 37, 65, 70, 72, 76, 123, 128

21

Селско стопанство/
градинарство

Прибиране на реколтата — ръчно

13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29,
31, 32, 33, 35, 37, 50, 51, 56, 65, 67, 70,
72, 74, 76, 98, 100, 101, 102, 123, 125,
126, 127, 128

22

Селско стопанство/
градинарство

Прибиране на реколтата — автоматизирано

1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 19, 24, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 35, 37, 56, 72, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126,
127, 128

23

Селско стопанство/
градинарство

Отстраняване на остатъци от култури — ръчно

1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
29, 31, 32, 33, 35, 37, 50, 51, 53, 56, 58,
63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 98, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
1111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128

24

Селско стопанство/
градинарство

Отстраняване на остатъци от култури — автоматизирано

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 56, 58, 65,
67, 72, 76, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120,
121, 125, 126, 127

25

Селско стопанство/
градинарство

Съхранение на култури

8, 12, 22, 31, 53, 54, 55, 57, 66, 67, 71, 78,
98, 99, 100, 110, 125, 128
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26

Селско стопанство/
градинарство

Транспортиране на култури

29, 30, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 12, 125, 127, 128

27

Горско стопанство

Пробиване — на ръка, с ръчни инструменти

1, 2, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 49, 98, 100,
102, 125, 126, 128

28

Горско стопанство

Пробиване — автоматизирано, с бормашина

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 26, 27,
31, 32, 33, 34, 35, 3739, 41, 42, 43, 46, 49,
72, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 125, 126, 128

29

Горско стопанство

Рязане на клони — ръчно,
с брадва

2, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35,
37, 39, 41, 42, 43, 46, 49, 72, 98, 100, 101,
102, 125, 126, 128

30

Горско стопанство

Рязане на клони — автоматизирано, с верижен
трион

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24,
26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43,
46, 47, 49, 72, 98, 100, 101, 102, 103, 125,
126, 128

31

Горско стопанство/
Селско стопанство

Поваляне на дървета и цепене на дънери — ръчно, с брадва

1, 2, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27,
31, 33, 34, 45, 37, 38, 29, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 48, 49, 72, 98, 100, 101, 102, 125,
126, 128

32

Горско стопанство/
Селско стопанство

Поваляне на дървета и цепене на дънери — автоматизирано, с верижен трион

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
21, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
72, 98, 100, 101, 103, 126, 128

33

Горско стопанство

Белене на кората — нарязване

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 24,
26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43,
46, 47, 49, 72, 78, 101, 102, 103, 125, 126,
128

34

Горско стопанство

Събиране и плъзгане

1, 2, 5, 8, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 42, 43, 46, 49, 72, 98, 100,
101, 125, 126, 127, 128

35

Горско стопанство

Подреждане — ръчно

18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 72, 98,
100, 101, 125, 126, 127, 128

36

Горско стопанство

Подреждане — автоматизирано

1, 2, 5, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48,
49, 72, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 12, 126, 128

37

Горско стопанство

Транспортиране и разтоварване

5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 46, 48, 49, 59, 72, 98, 100, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
125, 126, 127, 128

38

Горско стопанство

Премахване на остатъци

17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48,
49, 72, 98, 100, 101, 123, 125, 126, 127,
128

39

Животновъдство

Ограждане

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 27, 31, 33,
64, 70, 72, 77, 79, 98, 100, 102, 103, 122,
124, 125, 126, 128

40

Животновъдство

Пълнене на силози

2, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 53, 56, 63,
66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 100, 101, 125,
128

41

Животновъдство

Разпределяне и хранене на животни

20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 56, 58, 72, 83,
100, 101, 125, 128
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42

Животновъдство

Доене — ръчно

1, 27, 31, 33, 66, 72, 83, 87, 88, 89, 92, 97,
98, 100, 101, 125, 128

43

Животновъдство

Доене — автоматизирано

1, 27, 31, 33, 66, 72, 83, 87, 88, 89, 92, 97,
125, 128

44

Животновъдство

Ваксиниране, стригане, жигосване, рязане на рога,
поставяне на пръстени, обрязване на копита, кастриране, събиране на сперма

1, 2, 4, 27, 31, 33, 62, 72, 82, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 97, 102, 125, 128

45

Животновъдство

Помощ при раждане или грижи за болни животни

27, 31, 33, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 97, 98, 125, 128

46

Животновъдство

Обработка на трупове

27, 31, 33, 52, 58, 72, 87, 88, 89, 90, 97,
100, 125, 128

47

Животновъдство

Събиране на домашни птици и яйца

27, 31, 33, 65, 66, 72, 86, 87, 88, 89, 96,
97, 98, 100, 101, 125, 128

48

Животновъдство

Натоварване, разтоварване и транспортиране

27, 31, 33, 72, 83, 87, 88, 89, 92, 93, 97,
98, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 125, 126, 127, 128

49

Животновъдство

Надзор и мониторинг на добитъка

18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35,
42, 43, 49, 82, 83, 87, 88, 89, 92, 97, 124,
125, 128

50

Животновъдство

Събиране на стада и движение на добитък по път

18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35,
42, 43, 49, 82, 83, 87, 88, 89, 92, 97, 106,
124, 125, 128
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Д опълнение  5 . 1

Формуляр на
описание на метода
за осигуряване на
безопасност
Û

Обратно към глава 5

Описание на дейността

Дата на издаване:

Наименование на издателя

Съображения, които трябва да се вземат предвид при планирането на дейността
Работни аспекти

Работни параметри

Бележки

Място

Определете къде:

Близо или
далеч?

Труден или
лесен достъп?

Неравен или
равен терен?

Време

Определете кога:

Твърде скоро,
твърде далеч?

Прекомерно
напрежение?

Задължителни
почивки

Метеорологични
условия

Определете
метеорологичните
условия:

Горещо или
студено?

Екстремни
метеорологични
условия?

Извънредни
ситуации?

Необходими
оборудване и машини

Избройте оборудването:

Собствено или
наето?

Поддържано
или не?

Има нужда от
ремонт или не?
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Хора

Изберете кой:

Достатъчен ли е
броят?

Обучени, опитни
или не?

Нужен ли е
надзор или не?

Изберете ЛПС:

Достатъчно ли е
количеството?

Годни ли са за
употреба?

Знаят ли хората
как да ги
използват?

ЛПС

Установени опасности
Определете основните опасности

Посочете метода на работа — дайте указания
Определете кой какво и кога ще прави

Контакти и мерки в извънредни ситуации
Местни спешни номера

Болница



Личен лекар



Пожарна служба



Полиция



Спасителни служби



Местен градски съвет/район
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Какво да се прави в извънредни ситуации
Определете извънредна ситуация

Пожар

Сериозно нараняване

Наводнение

Фатална злополука

Определете действията
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Д опълнение  19 . 1

Зоонозни болести

Û

Обратно към глава 19

Û

Обратно към глава 8

Болест

Засегнати животни

Пътища на заразяване

Последици

Ешерихия коли
(Escherichia coli O157)

Едър рогат добитък, овце,
елени, кози

Уста

Диария
Бъбречна недостатъчност
Смърт

Криптоспоридиоза

Телета, агнета, елени, кози

Контакт с оборски тор
Вода, замърсена с изпражнения
Контакт на ръцете с устата

Диария
Коремни болки Грипоподобни
симптоми

Лептоспироза

Плъхове, едър рогат добитък

Порязвания и ожулване
Контакт на замърсена урина с очите, носа или устата
Продукти от плацентата, навлезли
през рани в кожата
Вдишване на капчици урина

Треска
Главоболие
Повръщане
Болки в мускулите
Жълтеница
Менингит
Бъбречна недостатъчност
Смърт

Туберкулоза по едрия
рогат добитък

Едър рогат добитък, язовци,
елени

Вдишване
Контакт на ръцете с устата

Болки в гърдите
Кашляне на кръв
Треска
Втрисане
Нощно потене
Загуба на апетит
Загуба на тегло
Бледност

Салмонела (Salmonella)

Селскостопански животни

Замърсена храна
Контакт с оборски тор
Контакт на ръцете с устата и от
ръка на ръка

Диария
Треска
Коремни болки

Стрептококи
(Streptococcus suis)

Прасета

Порязване и ожулване
Вдишване

Менингит
Смърт

Ектима

Овце, кози, агнета

Контакт с лезии по животните или
заразена вълна
Огради или жив плет

Язви по лицето и ръцете

Овча хламидиоза

Овце, кози

Обработка или контакт с остатъци
след раждане

Грипоподобни симптоми
Риск от аборт за бременни
жени

Патици, домашни птици

Вдишване на прах от оборски тор

Грипоподобни симптоми
Пневмония
Ендокардит
Хепатит
Смърт

(Chlamydia psittaci)
Пситакоза

169

Ку-треска

Овце, едър рогат добитък

Вдишване на прах, замърсен с урина, изпражнения или остатъци след
раждане
Консумация на непастьоризирано
мляко
Ухапвания от кърлежи
Ожулване на кожата

Грипоподобни симптоми
Пневмония
Увреждания на черния дроб и
сърдечната клапа
Смърт

Тения

Едър рогат добитък, прасета,
овце, коне, кучета

Навлиза през кожата през порязани и ожулени места

Възпаление и подуване
Корички по кожата
Кожни лезии по ръцете до
лактите, главата и врата

Криптоспоридиоза

Домашни птици, едър рогат
добитък, овце, дребни бозайници

Поглъщане на оборски тор (замърсяване на вода или храна)

Диария
Стомашни болки и крампи
Треска с ниска температура

Кампилобактер

Домашни птици, едър рогат
добитък

Поглъщане на замърсена храна,
вода, мляко

Кървава диария Периодонтит
или дизентериен синдром
Крампи
Треска и болка

Бруцелоза (малтийска
треска)

Едър рогат добитък, свине,
кози, овце

Контакт с плацента и други замърсени тъкани; консумация на непастьоризирано мляко и меки сирена,
приготвени от млякото на заразени
животни

Периодична треска
Потене
Слабост
Анемия
Главоболие
Депресия и мускулни и телесни
болки
Септицемия

Бяс

Диви месоядни животни, кучета, котки, добитък

Излагане на рани по кожата на
заразена с вируса слюнка, ухапване
от заразено животно

Грипоподобни симптоми
Тревожност
Безсъние
Объркване
Раздразнение
Анормално поведение
Параноя
Хидрофобия
Смърт

Туларемия

Диви животни, свине, кучета

Заразяване от замърсена вода или
плът

Подути и болезнени лимфни
възли
Фибрилно втрисане
Главоболие
Изтощение
Повръщане
Диария

Европейска комисия
Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за
защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството,
градинарството и горското стопанство
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз
2015 г. — 169 стр. — 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-79-43395-5
doi:10.2767/59995

Необвързващото ръководство предоставя информация и примери за добри практики във връзка с прилагането
на директивите за здравословни и безопасни условия на труд, заедно с други необходими елементи като
обяснения и практически примери за опасности и рискове на всички етапи на работа в селското стопанство,
градинарството и горското стопанство.
Настоящото ръководство е предназначено да послужи на всички заинтересовани страни, по-специално
земеделски стопани, ръководители (особено в МСП), работодатели, работници и техните представители,
както и на други лица, да прилагат директивите и надлежно да осигуряват предотвратяване на свързани
с работата рискове.
Настоящото ръководство съдържа също така резюме на различните директиви на ЕС, препратки и библиография относно източниците на информацията, речник, списък с основни въпроси и списък по теми, таблица
с практически примери и обща таблица на задълженията на заинтересованите страни.
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ръководства в държавите — членки на ЕС, или са създадени специално за настоящото ръководство.
Настоящата публикация е на разположение на хартиен носител на английски, френски и немски езици и в
електронен вид — на всички други официални езици на ЕС.
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Безплатни публикации:

•
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