ІНФОРМАЦІЯ
про дотримання вимог безпеки та охороні праці під час
весняно - польових робіт, зернозбиральних робіт
підприємствами агропромислового комплексу
Агропромисловий комплекс є важливою галуззю економіки України,
однією з головних підвалин системи національної безпеки. Разом із тим,
виробничі процеси та відносини, що склалися нині в агросекторі,
характеризуються
великою
різноплановістю,
багатогранністю
та
взаємовпливом різноманітних елементів, основними з яких є людина,
предмети і засоби (знаряддя) праці та природне довкілля. Застосування
високопродуктивних технічних засобів і технологій в АПК, з одного боку,
вимагають від працівників інтелектуальних здібностей, високої кваліфікації,
морально-професійних якостей, фізичної та психічної витривалості,
дотримання культури праці тощо. А з іншого - становлять потенційну загрозу
їхньому життю і здоров’ю.
Весняно - польові та зернозбиральні роботи - напружений етап річного
циклу агропромислового виробництва. Зростає, в порівнянні із зимовими
місяцями, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на
технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших
машинно - тракторних агрегатів.
На жаль, АПК був і є нині однією з найбільш травмонебезпечних галузей
економіки України, що не може не турбувати. Все це об’єктивно збільшує
вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки
та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт.
По Долинському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Кіровоградській області на підприємствах
агропромислового комплексу за 2018 рік не було зареєстровано нещасних
випадків на виробництві, професійних захворювань та групових нещасних
випадків, як і в аналогічному періоді минулого року.
Не зважаючи на це Долинське відділення УВД ФСС України у
Кіровоградській області наполегливо рекомендує роботодавцям, керівникам
сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств,
інженерам з охорони праці напередодні розпалу весняно - польових робіт
посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в
поточному році і провести комплекс організаційних заходів, а саме:
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 пожежегасіння;
відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;
. - не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, тих, які знаходяться в

нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці;'
- провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни;.
- для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання,
які мають технічні несправності;
- 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 двосторонньою сигналізацією.
- причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні
виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням
інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання
операцій.
Звертаємо особливу увагу:
До факторів, які можуть спричинити нещасний випадок під
час весняно - польових та зернозбиральних роботах, належать:
- відсутність попереджувальних знаків і написів на сільгоспмашинах;
- відсутність інструкцій з охорони праці, технічних описів та інструкцій з
експлуатації машин та обладнання;
- відсутність захисних (огороджувальних) пристроїв на рухомих частинах
машин та обладнання;
- відсутність двостороннього зв’язку на агрегатах, де працюють двоє і більше
осіб;
- відсутність заземлення на електрообладнанні та ємностях для зберігання й
перевезення паливо-мастильних матеріалів;
- відсутність захисних пристроїв на охолоджених і нагрітих частинах машин та
обладнання;
- відсутність (несправність) захисних огорож (кожухів) на мобільних робочих
місцях;
- відсутність (невідповідність технічним умовам) засобів колективного та
індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття;
- несправність (відсутність) вентиляційного та опалювального обладнання у
кабінах тракторів і комбайнів;
- несправність механізмів керування та гальмівних систем машин;
- несправність пускових та блокувальних пристроїв;
- несправність електрообладнання машин і механізмів;
- несправність тягово-зчіпних пристроїв;
- неприєднання гальмівної системи причіпних машин до гальмівної системи
тракторів.

ЗАБОРОНЕНО:
- допуск працівників до виконання робіт без проходження необхідного
інструктажу з охорони праці;
- допуск працівників до робочого місця в стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння;
- використання машин, механізмів обладнання та інструмента в несправному
стані та не за призначенням;
- усунення несправності техніки на працюючому обладнанні без його
зупинення;
- робота без захисних пристроїв, спецодягу та засобів індивідуального захисту;
- проїзд сільгоспмашинами за незапланованими маршрутами.

