W gospodarstwie rolnym jest wiele niebezpiecznych dla dzieci miejsc i urządzeń, codzienna praca w obejściu także stwarza
wiele zagrożeń. Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo dzieci – proponujemy Państwu wypełnienie Listy Kontrolnej.
Każde pytanie z Listy dotyczy jednego z najczęściej występujących w gospodarstwie zagrożeń. Na pytania można odpowiedzieć
TAK lub NIE. Jeśli odpowiedź brzmi NIE, powinniście Państwo poprawić istniejący stan rzeczy, tak by zminimalizować zagrożenie,
stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom warunki bezpiecznego życia.
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Czy dzieci wiedzą o zagrożeniach podczas pracy w gospodarstwie?
Czy dzieci mają zapewnioną opiekę w okresie pilnych prac polowych, takich jak siewy, żniwa i inne?
Czy Państwa dzieci mają bezpieczne miejsce zabaw – z dala od budynków gospodarczych, tras przepędu zwierząt,
pracujących i przejeżdżających maszyn itp.?
Czy zachowujecie Państwo specjalne środki ostrożności przy korzystaniu z ciągników i maszyn, jeśli w pobliżu
znajdują się dzieci?

Zagroda
Czy studnie, szamba, wykopy, zbiorniki na gnojowicę i inne niebezpieczne zagłębienia są zabezpieczone przed
możliwością dostania się do nich dzieci?
Czy z podwórza uprzątane są kawałki drutu, stłuczone szkło, inne niebezpieczne odpady (np. azbest) mogące być
przyczyną skaleczeń i chorób u bawiących się na podwórzu dzieci?
Czy maszyny, zwłaszcza brony, sprzęt do oprysków, ostre narzędzia (np. widły, noże, kosy, siekiery), przechowywane są z dala od miejsc zabaw i przebywania dzieci?
Czy maszyny i dwukołowe przyczepy odłączone od ciągnika pozostawiacie Państwo w stabilnej pozycji, tak aby nie
przewróciły się, nawet jeśli wejdą na nie dzieci?

Pomieszczenia gospodarcze
Czy zapewnione są bezpieczne wejścia na poddasza i strychy gospodarcze (wytrzymałe drabiny, schody z poręczami, właściwe oświetlenie)?
Czy zapewniony jest brak możliwości wspinania się na drabiny przez dzieci?
Czy ścienne i stropowe otwory do przyjmowania i zrzucania siana i słomy są odpowiednio zabezpieczone (zamykane
drzwi, pokrywy, barierki ochronne)?
Czy drzwi i wrota do pomieszczeń gospodarczych są zabezpieczone przed możliwością samoczynnego zamykania
(podmuch wiatru) i uderzenia lub przygniecenia dziecka?
Czy bele słomy i siana ułożone są w sposób wykluczający ich przypadkowy upadek z wysokości?

Prace transportowe
Czy uruchamiając samochód, kombajn, przyczepę lub inną maszynę, upewniacie się Państwo, że w bezpośrednim
sąsiedztwie nie przebywają dzieci?
Czy ruszając z miejsca ciągnikiem, samochodem bądź kombajnem, zawsze dajecie Państwo sygnał dźwiękowy?
Czy zawsze wyłączacie Państwo silnik ciągnika, wychodząc z niego nawet na krótką chwilę?
Czy parkując ciągnik, zostawiacie go Państwo na biegu i z zaciągniętym hamulcem ręcznym? Czy kluczyki są wyjmowane
ze stacyjki ciągnika podczas Państwa w nim nieobecności, aby nie dopuścić do uruchomienia maszyny przez dzieci?
Dzieci nie powinny być przewożone w kabinach ciągników, na pomostach kombajnów oraz na wozach i przyczepach
załadowanych słomą lub sianem. Czy przestrzegacie Państwo tego?
Czy przenośniki ślimakowe i taśmowe, jeżeli są używane w gospodarstwie, posiadają odpowiednie słony ochronne?

