
Не секрет, що сільськогосподарська галузь характеризується яскраво вираженою сезонністю.
Зокрема, у березні – квітні підприємствами  агропромислового комплексу виконується біля 35 відсотків річно-
го обсягу польових тракторних і, майже, така ж частка транспортних робіт. Також зростає, в порівнянні із зи-
мовими місяцями, кількість працівників зайнятих на ручних роботах  по технологічному обслуговуванні та за-

безпеченні роботи посівних агрегатів. Отже:

Аналіз виробничого травматизму в галузі засвідчує, що причинами аварій і нещасних випадків при проведені
весняно- польових робіт є:

- технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин;
 - порушення технологічного процесу;
- не проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств;
- порушення виробничої і технологічної дисципліни;
- не забезпечення проходження медичних оглядів;

З метою профілактики травматизму  Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою та
охороною  праці та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійних захворювань у Котовському районі звертаються  до керів-
ників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств із закликом взяти під особи-
стий контроль питання стану безпеки під час проведення весняно-польових робіт, мобілізувати ко-

лективи на виконання важливих заходів з охорони праці:

- організувати навчання працюючих безпечним методам роботи;
- провести інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах;
- забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою

та засобами пожежогасіння;
- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;
- налагодити дієвий контроль за виконанням робіт на кожному робочому місці, не допускати до робо-

ти хворих, перевтомлених ;
- провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, контролювати виконання

інструкцій з охорони праці  робітниками та посадових інструкцій посадовими особами. Не допускати
до робіт працівників, що знаходяться  в нетверезому стані ;.

- для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні не-
справності;

Пам’ятаємо- лихо легше попередити,
чим потім намагатись компенсувати заподіяний збиток!

Тільки неухильне виконання правил охорони праці гарантує
безпеку!

 в цей період року збільшується  вірогідність травматизму, особливо при недотриманні
норм охорони праці. Зростають ризики травмування і при  неналежній організації робіт.



справності;
- заміняти, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому

двигуні трактора, після того, як будуть опущені, або встановлені на підставки, робочі органи;
- не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;
- під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний

пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторон-
ньою сигналізацією.

- причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які об-
слуговують дану машину, із застосуванням інструменту, підйомних пристосувань, які гарантують без-
печне виконання операцій.

Керівникам робіт та спеціалістам середньої ланки завчасно організувати підготовку поля  до посіву: вибрати
і вивезти каміння, засипати ями та інші перешкоди; встановити вішки в небезпечних місцях; проробити контрольні
борозни; відбити поворотні смуги  відзначити місця для відпочинку.
Завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами повинне виконуватись тільки при допомозі механічної

заправки.
При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов’язково пере-

свідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях
агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів.
Забезпечити виконання виробничих процесів на сівбі безпечними прийомами і режимами роботи та відпочинку,

обов’язкове застосування засобів індивідуального захисту працюючих, додержання вимог правил техніки безпеки.

Інженерна служба господарства повинна забезпечити використання справної техніки. Сівалки і посадкові ма-
шини повинні мати:

- справні сидіння, майданчик або підніжку з дошки і поручні, ширина підніжної дошки повинна бути не менше 350
мм, поручні повинні бути гладкими зашліфованими.

- перила за спиною сівальника - на висоті 1 метра, якщо причіплені борони котки, шлейфи і т.д.
- захисні огородження зубчатих і ланцюгових передач;
- пристосування для очищення робочих органів;
- двосторонню сигналізацію;
- надійне кріплення маркерів в транспортному положенні.

Важливо забезпечити виконання організаційних заходів безпеки безпосередньо виконавцями робіт.
Причіп та навіску машин і обладнання на трактор необхідно виконувати удвох. Робітник, який здійснює зчіпку (на-
віску), не повинен стояти на шляху руху трактора до машин, а зчіпку починати тільки після сигналу тракториста.
Тракторист повинен вести трактор на пониженій передачі, на малих обертах двигуна, без ривків слідкувати за
діями зчіплювача і весь час тримати ногу на педалі головної муфти зчеплення. З’єднувати причіпну сергу з при-
чіпним пристроєм машин потрібно тільки при зупиненому тракторі і виключеній передачі. Обслуговування одним
працюючим більше однієї сівалки забороняється. Сівальник повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття, мати
захисні окуляри і респіратор. Забороняється сівальнику під час руху агрегату переходити з сівалки на сівалку,
сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огорожах, очищати руками робочі органи.
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