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„Kampanie prewencyjne KRUS”

ó

W 2020 roku, wszystkie działania prewencyjne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
będą prowadzone pod trzema hasłami: „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, „Rola rolnika by upadku
unikał” i „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”. Tematyka tegorocznej kampanii prewencyjnej
nawiązuje do najliczniejszych grup wypadkowych, są to: upadki osób, uderzenie, przygniecenie,
pogryzienie
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przedsięwzięcia, będzie chciał zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom
zawodowym rolników, stanowiących najliczniejsze grupy wypadkowe wśród gospodarzy z województwa
zachodniopomorskiego, a związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz upadkiem
osób.

W minionym roku, rolnicy zgłosili do naszego Oddziału i podległych Placówek Terenowych
163 zdarzenia wypadkowe. Szczęśliwie wśród nich nie było wypadków śmiertelnych. W grupie
wypadkowej „upadek osób” zakończono 70 postępowań wypadkowych, co stanowiło 46,7% wszystkich
spraw, w których uznano zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej. Najczęstszą przyczyną wypadków
w tej grupie, był zły stan nawierzchni (nierówne, śliskie, grząskie). Nierówne i nieutwardzone podwórza
stawały się śliskie i grząskie po opadach deszczu lub śniegu i roztopach. Do upadków dochodziło na
płaskiej powierzchni, podczas wchodzenia i wychodzenia z ciągników i maszyn rolniczych, wchodzenia
oraz schodzenia z drabin i schodów. Upadki zdarzały się na podwórzach gospodarstw oraz w trakcie
przemieszczania się w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych, jak i poza obejściem gospodarstwa.
Duża ilość zdarzeń, to efekt używania niewłaściwego obuwia przez rolników, które nie zapewniało
należytej przyczepności do podłoża i usztywnienia nogi w kostce, nierzadko zniszczone lub zabłocone, co
często skutkowało upadkiem. Do zdarzeń tych dochodziło również w wyniku nieprawidłowego
wychodzenia z ciągników,tj. przodem do otoczenia, bez zachowania zasady trzypunktowego podparcia,
jak również poprzez wyskoczenie. Przyczyną upadków z drabin było najczęściej: używanie za krótkich
drabin, które nie posiadały zabezpieczeń przed przewróceniem lub korzystanie z urządzeń starych,
wyeksploatowanych o niewłaściwej konstrukcji. Podobne przyczyny upadków występowały podczas
przemieszczania się po schodach, były to: niewłaściwa konstrukcja i brak poręczy, nadmierne
wyeksploatowanie.

Kampania KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw
rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. Służyć temu będą
m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy a także
stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez masowych, odbywających się
w całej Polsce. Ponadto, KRUS zaprasza do zapoznania się z bogatą bazą materiałów prewencyjnych,
takich jak: broszury informacyjne czy filmy prezentujące wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników
w celu ograniczenia ryzyka wypadków a także zachęcające gospodarzy do przeprowadzenia w swoim
gospodarstwie oceny ryzyka zdarzeń wypadkowych w oparciu o „listę kontrolną”. Wszystkie materiały
dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
Drugą, najliczniejszą grupę wypadkową w województwie zachodniopomorskim stanowiły zdarzenia
związane z uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzęta. Postępowania dowodowe
zakończono w sprawie 21 wypadków, które stanowiły 14,0% wszystkich analizowanych zdarzeń.
Do wypadków w tej grupie najczęściej dochodziło podczas codziennej

obsługi zwierząt - zadawania

karmy, udoju, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt. Przyczyną większości z nich
była reakcja zwierzęcia na przykre bodźce i otoczenie (podejście do zwierzęcia bez uprzedniego
uprzedzenia, ból, strach, hałas, itp.), narowistość niektórych zwierząt oraz reakcja na niewłaściwe warunki
bytowania (wymuszona pozycja ciała).
Niewielu rolników postrzega zwierzęta hodowlane jako źródło zagrożenia. Rokrocznie dochodzi
do poważnych wypadków, a nawet śmierci, często spowodowanych nieznajomością ich naturalnych
zachowań oraz niezapewnieniem dobrostanu (systemu chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby
zwierząt, przede wszystkim w zakresie: pożywienia i wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia
towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków
świetlnych, jednocześnie nie pozwala na okaleczenie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi
warunkami klimatycznymi). Przestraszone zwierzę, któremu nie zabezpieczono naturalnych potrzeb może
ugryźć, kopnąć, przygnieść i przewrócić.Jest to zazwyczaj reakcja na takie bodźce jak: stres, brak dostępu
do wody i pożywienia, zbyt małą przestrzeń do życia, zaskoczenie, bolesność gruczołów mlecznych czy
obecność owadów w oborze.

Obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych. Można się nimi zarazić
poprzez kontakt z skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Zapobieganie chorobom odzwierzęcym
polega na zachowaniu właściwych zasad higieny. Należy pamiętać o wydzieleniu, najlepiej w budynku
inwentarskim, pomieszczenia, w którym można myć ręce, przebierać się i przechowywać odzież roboczą.
Ze zwierzętami należy pracować w odzieży przeznaczonej wyłącznie do tego celu, pamiętając,
że zwierzęta mogą źle zareagować na intensywny zapach (np. perfum, alkoholu, środków ochrony roślin,

itp.). Nie można zapominać o starannym myciu rąk przed pracą i po jej zakończeniu. Należy dbać
o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej dwa razy w roku, wczesną wiosną i jesienią,
gruntownie je oczyszczając, malując i odkażając wapnem. Wybiegi dla zwierząt, drogi na pastwisko,
gnojownie powinny być zlokalizowane poza podwórzem. Jeżeli kontaktujemy się z chorymi zwierzętami,
powinniśmy starannie dbać o higienę osobistą, a o chorobie natychmiast powiadomić służby
weterynaryjne. W przypadku stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, należy odkazić pomieszczenia,
wybiegi, urządzenia i sprzęt oraz odzież używaną przy ich obsłudze. Podczas uboju należy nosić gumowe
buty, rękawice, fartuch ochronny oraz półmaskę.
Mając powyższe na uwadze, w głównej

mierze działania prewencyjne Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku będą prowadzone pod hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy
znasz i szanujesz”. Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspokojenie ich potrzeb
bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i chorób.
Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie
działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie
zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy
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Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.
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