
1/5

Контролен списък по условията за здравословна 
и безопасна работна среда Селско  
стопанство и градинарство1

IДа се попълни от предприятието/ възложителя

Име на предприятието/възложителя:

Попълнено от:

Дата (дд-мм-гггг):

Длъжност/име на поръчка:

Кратко описание на длъжността (може да се добави и като приложение): 

Предприятието / възложителят е наясно със законовото задължение да:
  информира работника на временна заетост преди началото на дейностите относно 

рисковете и мерките, които следва да бъдат предприети.
  предостави на работника на временна заетост необходимите лични предпазни средства 

(ЛПС) преди началото на дейностите.
 въведе работника на временна заетост в работата.
 ръководи работника на временна заетост и да упражнява надзор на работното място.

Основни положения:
Съответните разпоредби са разписани подробно в:
Закона за здравословните и безопасни условия на труд (Arbowet): член 1, алинея 1; член 3; 
член 5, алинея 5; член 8. Закона за назначаване на работници чрез трудови посредници 
(Waadi): член 11.
Основните положения и съвети за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на 
труд са записани в Каталозите за безопасните и здравословни условия на труд в селското 
стопанство и екологосъобразните сектори: www.agroarbo.nl.

 1  За изпълнение на дейностите, които влизат в задълженията му, работникът на временна 
заетост трябва да разполага с валидни дипломи по безопасност или сертификати.

 Да  He

Ако да: 
 Свидетелство за 
 управление на МПС: 
 B/BE/C/CE2 Свидетелство 

 за управление на влекач 
 за младежи Сертификат за 
 водач на високоповдигач

  Лиценз за работа със средства за растителна защита / сертификат за професионална 
компетентност за прилагане на средства за растителна защита и биоциди

 Друго, а именно:

1  Специално за земеделието / полевъдството, култивирането на цветни луковици, 
овощарството и парниковото градинарство.

2  B = лек автомобил, BE = лек автомобил + ремарке, C = товарен автомобил,                      
CE = товарен автомобил + ремарке
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2  Работникът на временна заетост ще работи с машини (например машини за обработка
на почвата, транспортиране, събиране на реколта), при което съществува опасност от 
порязване, заклещване, премачкване и т.н.

Да  He

Описание:

Основни положения:
 Недопустимо е без всякакъв опит да започнете работа с подобни машини. 
 Поискайте от прекия Ви ръководите обяснение как работи машината и кой 
е безопасният начин за работа с нея.
 Ако сте на възраст под 18 години, можете да боравите с опасни машини 
само ако работите под надзора на опитен сътрудник.

3 Работникът на временна ще работи в среда с движещи се превозни средства (например
машини за транспортиране, обработка на почвата, събиране на реколта), при което 
съществува опасност от ПТП.

Да  He

Описание:

Основни положения:
Внимавайте за движещи около Вас машини. Спазвайте дистанция. 
Осигурете си добра чуваемост в средата около Вас, не пускайте силна музика.

4 Работникът на временна заетост ще работи в близост до машини (например сортировъчни
конвейри и машини за събиране на реколта), при което съществува опасност от захващане 
или заклещване.

Да  He

Описание:

Основни положения:
Внимавайте за въртящи се машинни части. Спазвайте дистанция. 
Не носете широко облекло, разпуснати коси или украшения.

Гледайте тематичното филмче на Stigas 'Bekneld raken' на www.altijdalert.nl

 5  Работникът на временна заетост ще работи с (градински) сечива (например нож, лозарска
ножица), при което съществува опасност от порязване.

Да  He

Описание:
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Основни положения:
 Разберете как да боравите с (градински) сечива, както с ръчни инструменти, така и с 
електрически и пневматични уреди.
 Поискайте от прекия Ви ръководител инструкции за безопасна работа.
 Носете правилните лични предпазни средства (например предпазни ръкавици при 
ползване на електрическа ножица).

 6 Работникът на временна заетост ще работи на височина (например на подпокривно ниво,
стълбищна площадка, височинна платформа, парников покрив, на дърво, на издигнат 
тревен силоз, стълба), при което съществува опасност от падане от височина.

Да  He

Къде и кога:

Основни положения:
 Бъдете особено бдителни при работа на височина.

Използвайте правилните помощни средства при дейности на височина, като например 
работа на височинна платформа или специализирана количка за бране.
Поискайте от прекия Ви ръководител инструкции за безопасна работа.

Гледайте тематичното филмче на Stigas ‘Vallen van hoogte’ на www.altijdalert.nl

7 Работникът на временна заетост ще работи в насаждения, които са третирани със средства
за растителна защита и/или биоциди или ще бели обработени с препарат цветни луковици, 
поради което ще бъде в контакт с химикали.

Да  He

Къде и кога:

Основни положения:
 Не работете в насаждения, ако карантинният срок след обработка още не е изтекъл 
(минимум 24 часа, а при определени препарати и по-дълъг).
 Покрийте максимално кожата с памучно облекло (дълъг панталон, дълги ръкави) и 
памучни ръкавици.
 Ако насажденията са мокри, памучното облекло не осигурява достатъчна защита.  
Носете непромокаемо облекло. Впоследствие почистете непромокаемото облекло.
Мийте ръцете си преди ядене, пиене и пушене. 
Всяка сутрин обличайте чисти дрехи.
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 8  Работникът на временна заетост ще извършва следните натоварващи физически дейности: 
 Бутане и теглене (например на колички).
 Вдигане / носене (например при палетиране на щайги и кашони). 
 Приведени положения на тялото при работа (например при събирането на реколта).
 Други неудобни положения на тялото (например работа с ръце над нивото на раменете). 
  Работа с кратка цикличност и повтарящи се действия (например при подрязване, бране, 
белене на луковици). 

 Стояща работа.
 Друго, а именно:

Къде и кога:

Основни положения:
  Поискайте от прекия Ви ръководител обяснение кой е най-малко натоварващият начин на 

работа.
  Използвайте наличните помощни средства (например помощни приспособления за 

повдигане, високоповдигачи и специализирани системи за прибиране на реколта и 
садене. Внимание: определени помощни средства могат да бъдат използвани само ако 
притежавате съответната компетентност).

 Редувайте възможно най-често извършваните дейности. 
 Тежките предмети повдигайте заедно с колега. 
 Внимавайте за правилното положение на тялото.

 9  Работникът на временна заетост извършва дейности:
 на закрито
 на открито
 в хладилни помещения

и по време на работа се нуждае от следното работно облекло:

Средство Осигурено от възложителя
 Здрави обувки  Да  Друго, а именно:
 Предпазни обувки тип S2 / 

 Предпазни ботуши тип S4  Да  Друго, а именно:
 Работен панталон / комбинезон  Да  Друго, а именно:
 Жилетка  Да  Друго, а именно:
 Работно яке  Да  Друго, а именно:
 Дъждобран + непромокаем 

 панталон  Да  Друго, а именно:
 Грейка  Да  Друго, а именно:
 Слънцезащитно облекло  Да  Друго, а именно:
 Зимно облекло  Да  Друго, а именно:
 Друго, а именно:
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Основни положения:
  Слънцезащитното облекло се състои от дълъг панталон, риза с дълги ръкави, шапка с 

козирка и покривало за врата или шапка с широка периферия и слънцезащитен крем 
(фактор 20 или по-висок) за непокритите участъци от кожата.

  Зимното облекло се състои от зимен комбинезон, шуба (зимно яке), мека шапка и 
евентуално термобельо.

 10  Работникът на временна заетост ще работи в запрашена среда (например при сортирането  
на картофи).

 Да  He

Къде и кога:

Основни положения:
  Използвайте средство за дихателна защита. Да се носи минимум противопрахова маска 

или респиратор тип Р2 (например маска с код FFP2). Маска тип Р1 е неподходяща!
  Поддържайте средството за дихателна защита чисто. Не го носете върху косата или 

около шията. 
  Подновявайте средството за дихателна защита според указанията за ползване.
  Носете също и противопрахови очила и ръкавици.
  При високи нива на запрашаване носете противопрахова маска с въздухоподаващ  

блок и защитен костюм. 
  Не пушете, не се хранете и не пийте на работното място.

 11 Има ли други рискове, на които е изложен работникът на временна заетост и които не са 
посочени в настоящия контролен списък?

 Да  He

Описание на тези рискове:

 

 12 Внимание, работникът на временна заетост:
  не прилага самостоятелно препаратите за растителна защита и биоцидите (например при 

пръскане на насаждения, разпръскване на гранули и обработка на луковици с препарат)3;
  не работи сам в ULO-клетки (ULO = Ultra Low Oxigen = клетки с минимално количество 

кислород). Това са хладилни помещения за съхранение на плодове.
  
Подпис

3  Освен ако работникът на временна заетост не притежава лиценз за работа със 
средства за растителна защита / сертификат за професионална компетентност за   
прилагане на средства за растителна защита и биоциди.
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