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Czy zabraniacie Państwo nieletnim samodzielnej obsługi kombajnów oraz ciągników z doczepionymi lub zawieszonymi maszynami współpracującymi?
Czy stosowane są osłony wału przegubowo-teleskopowego i czy znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym?
Czy zabraniacie Państwo dzieciom przebywania na pomostach siewników, kombajnów oraz sadzarek podczas pracy
tych maszyn?

Obsługa zwierząt
Czy zabraniacie Państwo dzieciom pracy przy obsłudze dużych rozpłodników, załadunku i rozładunku zwierząt
oraz przy ich uboju?
Czy, kiedy zrzucane są bele słomy, zawsze zwracacie Państwo uwagę na to, aby pod otworem zrzutowym lub obok
sterty nie znajdowały się dzieci?
Czy ograniczacie Państwo obecność dzieci w chlewniach, pomieszczeniach chowu drobiu, zadawania pasz zwierzętom – z uwagi na zapylenie i możliwość wywołania u dzieci uczuleń?

Bezpieczeństwo elektryczne oraz pożarowe
Czy obwody elektryczne na tablicy rozdzielczej zabezpieczone są wyłącznikami ochronnymi (fabrycznymi, a nie
naprawianymi), a tablice rozdzielcze prądu elektrycznego są pozamykane?
Czy kończąc pracę z narzędziami elektrycznymi, takimi jak wiertarki, szlifierki tarczowe, pilarki, nitownice, zawsze
odłączacie je Państwo od źródeł zasilania?
Czy przewody elektryczne, przełączniki i inne urządzenia pod napięciem umieszczone są wystarczająco wysoko,
tak aby były poza zasięgiem dzieci?
Czy instalacja elektryczna jest w dobrym stanie technicznym?

Chemikalia
Czy przechowujecie Państwo środki ochrony roślin, zaprawy do nasion i zaprawione już nasiona, oleje i smary
oraz konserwanty do kiszonki w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem dzieci?
Czy przechowujecie Państwo lekarstwa, środki czyszczące i dezynfekujące, środki ochrony roślin w ich oryginalnych
opakowaniach oraz w zamknięciu, tak aby dzieci nie miały do nich dostępu?
Czy przestrzegacie Państwo zasady, aby nie przechowywać środków toksycznych, żrących, dezynfekcyjnych
oraz preparatów do ochrony roślin w butelkach i innych opakowaniach po napojach i środkach odżywczych?
Czy zawsze upewniacie się Państwo, że dzieci znajdują się w bezpiecznej odległości, kiedy prowadzone są prace
z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji, takich jak środki ochrony roślin bądź kwasy?
Czy przechowujecie Państwo zapałki, zapalniczki, detergenty, tytoń i alkohol poza zasięgiem dzieci – szczególnie
wtedy, gdy dzieci zostają same?

Bezpieczne praktyki i pierwsza pomoc
Czy w gospodarstwie znajduje się apteczka pierwszej pomocy?
Czy potraficie Państwo, w razie konieczności, udzielić pierwszej pomocy?
Czy w gospodarstwie znajduje się zestaw środków ochrony przed pożarem?
Czy Państwa dzieci znają zasady zapobiegania pożarom i używania sprzętu ochrony przeciwpożarowej?
Czy przy aparacie telefonicznym jest umieszczony w widoczny sposób numer pogotowia ratunkowego oraz straży
pożarnej; czy dzieci wiedzą, jak z niego korzystać?

Wiele pytań Listy Kontrolnej odnosi się do bezpieczeństwa wszystkich osób mieszkających w gospodarstwie lub innych,
przebywających tu na co dzień lub tylko od czasu do czasu, na przykład sąsiadów czy pracowników sezonowych, każdego,
kto wchodzi na teren obejścia. Dlatego warto wypełnić naszą Listę, nawet jeśli w gospodarstwie nie ma małych dzieci.

