Co zagraża dzieciom na wsi ?
Prace i czynności szczególnie niebezpieczne,
których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat
14. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego
ogrzewania; obsługa parników i kotłów do gotowania.

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi
maszynami samobieżnymi.
2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek
i okopowych, maszyn żniwnych,
wnych, kosiarek
rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do
zbioru okopowych.

15. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów,
knurów, trykó
tryków).
16. Zał
Załadunek i rozładunek zwierząt,
prace p
przy uboju i rozbiorze zwierząt.

3. Sprzęganie i rozprzęganie
anie maszyn
i narzędzi rolniczych, przyczep
yczep i wozów
z ciągnikami rolniczymi,
a także pomoc przy tych
czynnościach.

17 Opróżnianie zbiorników
17.
z nieczystościami płynnymi,
wywóz gnojówki, gnojowicy
i zawartości szamba.
18. Wykonywanie wykopów
ziemnych, rowów i praca
w wykopach; prace przy
budowie i rozbiórce obiektów
budowlanych.

4. Przebywanie na
pomostach sadzarek
do ziemniaków oraz
siewników.
5. Obsługa maszyn do
przygotowania pasz –
sieczkarni, śrutowników,
ów,
gniotowników, mieszalników,
zdrabniaczy.

1
19.
Obsługa ładowaczy
i mechanicznych podnośników.
20. Prace w zamkniętych
zbiornikach i pojemnikach,
w silosach zbożowych.

6. Przerzynanie (obróbka)
a) drewna przy
użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”,
krajzegi”, „cyrkularki”)
oraz wykonywanie czynności
ości pomocniczych:
podawanie i odbieranie materiału,
ateriału,
usuwanie trocin.

21 Wszelkie prace na
21.
wysokości
wys
ponad 3 metry na:
pomostach,
pom
drabinach, drzewach,
dachach
dach
itp. Prace powyżej
1 metra
met nad ziemią/podłogą należą
do pra
prac niebezpiecznych i należy
zapewn
zapewnić dziecku asekurację.

7. Wszelkie prace przy użyciu
życiu pił
łańcuchowych.
8. Załadunek i rozładunek
k drewna,
ścinanie drzew, ściąganie drzew
zawieszonych.

22. Prace wykonywane w dużym
hała
hałasie, niedostatecznym
oświ
oświetleniu i w pomieszczeniach
zapylo
zapylonych pyłami pochodzenia
roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi
czynnikami b
biologicznymi (roztocza,
pasożyty zwie
zwierzęce, grzyby).

9. Obsługa dmuchaw, przenośników
zenośników
taśmowych i ślimakowych..
10. Załadunek, wyładunek
k i wysiew
tlenkowego wapna nawozowego
owego (wapna
palonego).

23. Prac
Prace związane z dźwiganiem
i przenosze
przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

11. Wszelkie prace z chemicznymi
micznymi
środkami ochrony roślin.
12. Prace z użyciem rozpuszczalników
puszczalników organicznych.
13. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.

24. Wykonywan
Wykonywanie czynności wymagających
długotrwałej, wymusz
wymuszonej pozycji.
25. Spawanie elektryczne lub pomoc przy spawaniu.
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