Контрольний перелік умов праці в
сільському господарстві1
Заповнюється компанією/керівником
Компанія / ім’я керівника:
Заповнено:
Дата (дд-мм-рррр):
Посада/назва завдання:
Короткий опис посади (може додаватися у виді вкладення):

Компанія/керівник ознайомлені з юридичними зобов’язаннями щодо:
	інформування тимчасових працівників про ризики та дії, які необхідно вжити перед;
	початком роботи; забезпечення тимчасових працівників необхідними засобами
індивідуального захисту (ЗІЗ) перед початком роботи;
підготовки тимчасових працівників;
керування та контролю тимчасових працівників на робочому місці.
Важлива інформація:
Деталі щодо відповідних положень можна знайти в наступних документах:
Закон Нідерландів про умови праці: зокрема, пункт 1 статті 1; стаття 3; стаття 5; стаття 8.
WAADI (Закон про працевлаштування працівників через посередницькі агентства): Стаття 11.
Важливі моменти та поради щодо здоров’я та безпеки праці можна знайти в довіднику
«Здоров’я та безпека» для сільськогосподарського та «зеленого» секторів: www.agroarbo.nl.

1

Тимчасові працівники повинні мати дійсні дипломи чи сертифікати з безпеки відповідно до
роботи, з якою вони матимуть справу.
Так

Ні

Наявні документи:
Водійське посвідчення: B/BE/C/CE

2

Посвідчення водія трактора для
молодого працівника Посвідчення водія вилкового навантажувача
	Ліцензія на обприскування або сертифікат, що затверджує професійні навички з
застосування засобів для захисту рослин та біоцидів
Інше:

1 Документ, що посвідчує спеціальність з орного фермерства або культивації на
відкритому просторі, вирощування цибулин, фруктів та тепличного садівництва.
2 B = легкові автомобілі, BE = легкові автомобілі з причепом, C = вантажівки,
CE = вантажівки з причепом
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2	Тимчасові працівники будуть використовувати машинне обладнання, наприклад, для
підготовки ґрунту, транспортування та збирання врожаю, де є ризик порізів, защемлень або
розчавлення тощо.
Так

Ні

Опис:
Важлива інформація:
	Ніколи не починайте експлуатацію таких машин, якщо у вас відсутній досвід.
	Зверніться за порадою до свого безпосереднього керівника щодо
експлуатації та безпечного методу роботи.
	Якщо вам ще не виповнилося 18 років, ви можете працювати з небезпечним
машинним обладнанням лише під наглядом досвідченого працівника.

3

Тимчасові працівники працюватимуть у середовищі з рухомим обладнанням, таким як машини
для транспортування, підготовки ґрунту та збирання врожаю, де існує ризик зіткнення.
Так

Ні

Опис:
Важлива інформація:
	Будьте уважні до техніки, яка рухається в середовищі, в якому ви працюєте. Зберігайте
відстань.
Переконайтеся, що ви чуєте, що відбувається навколо вас; не вмикайте гучну музику.

4

Тимчасові працівники працюватимуть поблизу машинного обладнання, такого як сортувальні
лінії та комбайни, де існує ризик захоплення.
Так

Ні

Опис:
Важлива інформація:
	Будьте уважні до частин машинного обладнання, що обертаються.
Підтримуйте достатню відстань.
Не носіть вільний одяг чи прикраси та зав’язуйте довге волосся.
Перейдіть за посиланням, щоб переглянути фільм компанії Stiga «Обмеження рухомості»:
www.altijdalert.nl
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5	Тимчасові працівники працюватимуть з (садівничими) інструментами, такими як ножі та
секатори, де існує ризик порізів.
Так

Ні

Опис:
Важлива інформація:
	Ви маєте знати, як поводитися з (садівничими) інструментами, як з ручними, так і з.
	електричними та пневматичними. Зверніться за порадою до свого керівника щодо
безпечного методу роботи.
	Носіть відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, захисні рукавички для
електричних секаторів).

6

Тимчасові працівники працюють на висоті, наприклад, на горищах, на терасах, гідравлічних
підйомниках, у теплицях, на деревах, на трав’яному силосі в горах і драбинах, де вони можуть
впасти з висоти.
Так

Ні

Де і коли:
Важлива інформація:
Будьте особливо уважні під час роботи на висоті.
	Використовуйте відповідне обладнання для роботи на висоті, наприклад, гідравлічний.
	підйомник або спеціальний візок для збирання врожаю. Зверніться за порадою до свого
керівника щодо безпечного методу роботи.
Перейдіть за посиланням, щоб переглянути фільм компанії Stiga «Падіння з висоти»:
www.altijdalert.nl

7	Тимчасові працівники працюватимуть з с/г культурами, які були оброблені засобами для
захисту рослин та/або біоцидами, або лущитимуть продезинфіковані цибулини квітів,
внаслідок чого вони можуть контактувати з цими засобами.
Так

Ні

Де і коли:
Важлива інформація:
	Не працюйте з с/г культурами, якщо проміжок часу для повернення до роботи ще не минув
(мінімум 24 години і більше для певних засобів).
	Максимально прикрийте шкіру бавовняним одягом (довгі штани, довгі рукава) і
бавовняними рукавичками.
	Якщо с/г культура волога, бавовняний одяг не забезпечує достатнього захисту.
Носіть дощовик. Після використання почистіть дощовик.
	Мийте руки перед їжею, питтям або курінням. Щоранку одягайте чистий одяг.
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8	Тимчасовим працівникам доводиться мати справу з такими фізично обтяжливими видами
діяльності:
штовхання та тягання (наприклад, візків);
підйом/перенесення (наприклад, під час палетування ящиків і коробок);
робота у зігнутому положенні (наприклад, під час збирання врожаю);
робота в інших незручних позах (наприклад, робота руками на рівні, вищім за рівень плечей);
робота короткими чергами та з повторюваними діями (при обрізанні, пікіровці, лущенні цибулин);
робота стоячи.
Інше:
Де і коли:
Важлива інформація:
Зверніться за порадою до свого керівника щодо найменш обтяжливого методу роботи.
	Використовуйте наявні ресурси (наприклад, підйомне обладнання, вилкові навантажувачі
та спеціальні системи збирання та посадки). Зверніть увагу: ви можете використовувати
певні елементи підйомного обладнання лише за наявності дозволу.
По можливості чергуйте завдання.
Піднімайте важкі предмети разом з колегою.
Слідкуйте за своєю позою.

9

Тимчасові працівники працюють:
всередині
зовні
в холодних приміщеннях
і під час виконання робіт їм потрібен такий робочий одяг:
Обладнання
Належне взуття

надається керівником
Так

Інше, зокрема:

захисне взуття типу S4

Так

Інше, зокрема:

Робочі штани / комбінезон

Так

Інше, зокрема:

Светр

Так

Інше, зокрема:

Робоча куртка

Так

Інше, зокрема:

водонепроникні штани

Так

Інше, зокрема:

Жилет

Так

Інше, зокрема:

Захисний одяг від сонця

Так

Інше, зокрема:

Зимовий одяг

Так

Інше, зокрема:

Захисне взуття типу S2 /

Водонепроникна куртка +

Інше, зокрема:
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Важлива інформація:
	Захисний одяг від сонця складається з довгих штанів, сорочки з довгими рукавами, кепки
з шийним клапаном або широкополого капелюха, а також додається сонцезахисний крем.
	(фактор 20 і вище) для незахищеної шкіри. Зимовий одяг складається з зимового
комбінезона, парки (зимової куртки), шапки, та може додаватися термобілизна.

10

Тимчасові працівники працюватимуть у ситуаціях, коли багато пилу (наприклад, під час
сортування картоплі).
Так

Ні

Де і коли:
Важлива інформація:
	Використовуйте засоби захисту органів дихання. Має використовуватися принаймні
пилозахисний капелюх або пилозахисна маска 2 типу (наприклад, респіратор з кодом
FFP2). Тип 1 не підходить!
Тримайте засоби захисту органів дихання в чистоті. Не носіть їх на голові або на шиї.
Замінюйте засоби захисту органів дихання відповідно до інструкцій із застосування.
Також носіть захисні окуляри та рукавички.
	Якщо є висока концентрація пилу, надіньте пилозахисний респіратор з системою
вентиляції та пилозахисний костюм.
Не паліть, не їжте та не пийте на робочому місці.

11

Чи існують інші ризики, з якими стикаються тимчасові працівники, і які не зазначені в цьому
контрольному переліку?
Так

Ні

Опис цих ризиків:

12

Тимчасові працівники:
	не застосовують самостійно засоби для захисту рослин та біоциди (наприклад, при
обприскуванні с/г культур, розкиданні гранул та дезінфекції цибулин)3;
	вони самостійно не працюють в сховищах ULO (ULO = газове середовище з дуже низьким
вмістом кисню = сховище, де майже не має кисню). Це холодні камери для зберігання фруктів.
Підпис

3 За винятком випадків, коли тимчасові працівники мають ліцензію на обприскування /
сертифікат професійної компетентності у сфері застосування засобів для захисту
рослин та біоцидів.
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