
Незабаром жнива 2013!
Загальновідомо,  що проведення зернозбиральних робіт - найбільш травмонебезпечний період у
сільськогосподарському  виробництві. Це обумовлене максимальною напругою, перенасиченістю роботи. Саме
це і спричиняє підвищені ризики виникнення передумов травматизму як через помилкові дії, так і через незадовільний
технічний стан засобів виробництва.

  Тому з метою профілактики травматизму  Котовский відділ нагляду за промисловою безпекою й охороною
праці разом з відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку
на виробництві й  професійних захворювань у Котовськом районі звертаються до керівників
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств  із закликом взяти під особистий контроль питання
стану безпеки робіт під час проведення збиральної  кампанії 2013 р  і мобілізувати колективи на виконання ряду
першочергових заходів, а саме:

Забезпечити:
- розробку та затвердження схем  руху транспорту  по території  господарств із вказівкою
  дозволених і заборонених напрямків руху;
- залучення до роботи на тракторах, зернозбиральних комбайнах і інших самохідних
  машинах тільки навченого персоналу віком від 18 років, що  має відповідне
  посвідчення  та пройшов  медичний огляд; недопущення  до виконання цих робіт
  підлітків;
- перевірку провисання проводів ліній електропередач;
- проведення інструктажів з питань охорони праці із працівниками, що візьмуть участь у
  жнивах;
 -проведення відповідних технічних оглядів усіх агрегатів, при цьому спрямувати особливу увагу безпосередніх
керівників  робіт на забезпечення  наявності  захисних огороджень усіх обертових  частин сільськогосподарських
машин і механізмів,   зерноочисних машин;
- проходження медичних оглядів і відповідний допуск   до  роботи  на висоті осіб, що будуть залучатися до робіт по
скиртуванню соломи. Під час скиртування забезпечити працівників справними вилами, захисними пристосуваннями,
засобами сигналізації й індивідуальним захистом;
 - всіх працівників, які зайняті на жнивах, спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно з
існуючими нормами;
 -  всі зайняті на жнивах трактори, комбайни й сільськогосподарські машини пожежним реманентом згідно з
правилами.
Організувати:
-  роботу ланок технічного обслуговування;
- переведення тракторів, які зайняті на транспортних роботах, на максимальну ширину колії коліс;
- облаштування  майданчиків для зберігання техніки й пально-мастильних матеріалів та відповідних місць відпочинку
працівників.
- Посилити:
- пропаганду безпечних методів виконання робіт серед керівників середньої ланки та  безпосередніх виконавців,
особливу увагу звернути на неприпустимість виконання очищення  бункерів, технічне обслуговування й ремонт
комбайнів при працюючому  двигуні;
-  контроль за виконавською дисципліною, особливо звернути увагу на дотримання вимог правил внутрішнього
розпорядку та недопустимість вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів.
 Укомплектувати всі робочі місця, трактори й зернозбиральні комбайни аптечками першої допомоги;
Провести  лабораторну перевірку опору ізоляції й контурів захисного заземлення на зерноочисних токах.

 Невиконання  вимог нормативно-правових актів  може привести до непоправного. Керівникам підприємств потрібно
стежити за усуненням виявлених порушень і з усією відповідальністю поставитись до безпеки працівників на
жнивах.

 Тільки неухильне виконання правил  охорони праці гарантує безпеку.
  Шановні керівники! Постійно пам’ятайте  про ціну людського життя.

Забезпечте нормальні, безпечні умови праці працівникам.

Лихо легше попередити, чим потім  намагатись компенсувати  заподіяний
збиток!
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