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Upadki chodzą po ludziach
Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w
gospodarstwach rolnych to upadki.
Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe
upatrywali z winy rolnika.
Upadki chodzą po ludziach
Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że
rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze.
Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim
gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą
doprowadzić do wypadku.
Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach
w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego spośród
2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki!
Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe
upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, z braku dbałości o
porządek w obejściach gospodarskich, ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów
komunikacyjnych.
Liczną grupę przyczyn upadków stanowił również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z
maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki kończyły się
zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. Na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w
gospodarstwach rolnych miały również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące
śliskość podwórzy, a temu również można zaradzić.

Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed upadkiem, pamiętaj!
• zachowuj porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich, uporządkuj trakty
komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć;
• zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj i posypuj piaskiem i popiołem;
• stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które
zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć;
• zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj koleiny, utwardź powierzchnię;
• upewnij się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia powinna być
równa z powierzchnią podłoża;
• usuń zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym;
• oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika bądź
wyjściem na podwórze;
• maszyny, które użytkujesz w swoim gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze
zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na pomosty robocze. Sprawdź ich stan
techniczny;
• sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i
właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu
gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić
od 65° do 75°, i co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
• schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe,
wyposażone w poręcze
Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna
osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za
pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną.
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