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Безпека перш за все
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БЕЗПЕКА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI
Законодавчий декрет    81/08 із наступними доповненнями

Організація рoботи Організація безпеки 
(органіграмма, присутня у вашiй компанії)

Роботодавець це людина, яка  приймає 
на роботу працівника. 
Повинен:

•	 зробити оцінку ризиків у компанії 
шляхом розроблення Положення 
про можливi ризики (ПМР) 

•	 надати засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ) 

•	 проводити навчання з технiки 
безпеки для працівників

•	 здiйснювати контроль за 
виконанням працiвниками 
положення передбаченi у ПМР.

Менеджер реалізує директиви 
роботодавця, організовує та контролює 
діяльність у компанії. 

Керiвник виробничої дiльницi погоджує  
з роботодавцем та менеджером  чiтке 
визнання робочих завдань,контролює           
виконання директив, отриманих від 
роботодавця і менеджера, перевіряє 
правильнiсть виконання їх працівниками. 

ВОПТБ (RSPP) Вiдповiдальний  по охоронi 
працi та технiцi безпеки в  рамках 
компанії.Це, як правило, роботодавець, 
але це може бути зовнішній консультант 
для компанії.

 ПРБ(RLS/RLST) Представник робiтникiв 
по безпецi. Представляє працівників по 
питанням охорони працi та безпеки на 
робочому місці.Пропонує  роботодавцю 
проведення профілактичних заходiв у 
компанії.

ВПБ Вiдповiдальний по пожежнiй 
безпецi, втручається в разі пожежі.

МП Медичний працiвник відповідає за 
надання першої медичної допомоги. 

Лікар перевіряє стан  здоров’я 
працівника(якщо працівник піддається 
ризикам для здоров’я).

РОБIТНИК 

Має право:
•	 Бути iнформованим про ризики в ком-

панії (див. Таблицю нижче).
•	 Бути в курсі ризиків, якi можуть статися 

пiд час виконання ним  наданної йому  
роботи.

•	 Бути оснащений засобами індивіду-
ального захисту (ЗІЗ), необхідними для 
роботи.

•	 Знати  заходи,якi передбаченнi робото-
давцем, по протипожежнiй безпецi  та 
надання першої швидкої  допомоги.

•	 Знати органограмму компанії, що стосу-
ється технiки безпеки. 

Зобов’язаний:
•	 Працювати у передбачених  засобах 

індивідуального захисту(ЗIЗ),одержан-
них за рахунок роботодавця. 

•	 Виконувати інструкції з експлуатації, 
що надаються  роботодавцем. 

•	 Повідомляти про виявлені проблеми, 
щодо безпеки на робочому місці.

•	 Працювати так, щоб не приносити 
шкоду собі та іншим.
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РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Мікроклімат та палке сонце Що може 
викликати? Що робити? 

Під час збирання та обрізки,   
робiтник може зіткнутися iз  
несприятливими погоднiми 
умовами, працюючи у 
мiстах з жаркою/ холодною 
температурою, високою 
вологістю та /або вентиляцією.
Цілком можливо, що робiтник 
піддається прямим промінням  
сонця.

o	 Зневоднення

o	Тепловий удар

o	Переохоло-
дження

o	Стрес внутріш-
ніх органів

o	Пошкодження 
шкіри(подраз-
нення, об-
вiтрення,тер-
мічний опік) 

o	Пошкодження 
очей

	Пити воду протягом дня

	Пiд час перерви, що надається 
роботодавцем,в теплу пору 
року відпочивати у тіні,  і 
у теплому мiсцi –в холодні 
місяці

	Захищайти голову, шию та 
плечі, зкрислатим капелюхом 
пошитим iз стійкої тканини 
до ультрафіолетового 
випромінювання УФ

	Захищати очі, коли це 
необхідно

	Носити відповідний 
одяг(дивіться розділ 
відповідний одяг) 

Частини тіла залучені

Ноги
Стопи
Спина
Плечi
Руки
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РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Ручна обробка вантажів Що може 
викликати? Що робити? 

Робiтники відповідно до їх 
обов’язкiв повинні збирати 
та переміщати корзини/ 
відра/коробки/
плати та iнший матеріал.

o	Бiль в ногах та 
руках

o	Травми м’язів

o	Біль у хребті

o	Травми ніг

	Користуватися  доступним об-
ладнанням, (наприклад тачка) 

	Звести до мінімуму вагу пере-
міщуваного матеріалу

	Звести  до мінімуму кількість 
контейнерів, що перевозяться 
одночасно

	Під час транспортування, на-
вантаження має бути збалан-
соване  і розподілене

	Згинати ноги і незгинати спину

	Уникати  згинання тулубу при 
переміщенні навантаження

	Тримати навантаження близь-
ко до тіла

	Перед переміщенням мате-
ріалу перевiряти, що немає 
перешкод на шляху

Частини тіла залучені

Ноги
Стопи
Спина
Плечi
Руки
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РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Повторювані рухи та пере-
вантаження верхніх кінцівок

Що може 
викликати? Що робити? 

Під час обрізки і збирання коли 
робiтник виконує повторювальні 
рухи верхніх кінцівок, працюючи 
з ножицями, або вручну  збирає 
фрукти.  

o	 Тендиніт

o	Біль у хребті

o	Біль м’язів 
верхніх 
кінцівок

	Впевнитися в справності і 
комплектності інструменту

	Використовувати відповідні 
інструменти з ручкою

	Використовувати ножиці з 
поворотньою пружиною

	Робити перерви в роботi, як 
встановлено роботодавцемЧастини тіла залучені

Рука
Лікоть
Зап’ястя
Плечі
Спина
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РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Неправильне положення тіла Що може 
викликати? Що робити? 

Під час збору та обрізки 
робітник може припустити 
неправильні положення тіла 
протягом тривалого часу.
(тримати руки вище лінії 
плечей, залишатись присівши 
або стоячи протягом 
тривалого часу,неправильно  
згинати коліна)

o	Біль у хребті

o	 скелетно-
м’язові 
порушення

	Тримати зручну позу, яка не 
викликає біль

	Незалишитися на довго в 
такому ж положенні

	Робити перерви в роботі, як 
встановлено роботодавцем

Частини тіла залучені

Коліна
Спина
Рука
Плечі
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РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Механічний ризик/опіки Що може 
викликати? Що робити? 

Сільськогосподарські робітники 
під час обробки можуть вступити 
у контакт з рослинністю. Можуть 
причинити пошкодження 
від інструментів , з тими, що 
працюють.
Робітники можуть повсковзнутися, 
впасти або випадково вдаритися 
об матеріали, обладнання та 
інструменти на робочому місці.
Можуть травмувати ноги пiд 
час переміщення матеріалів та 
обладнання.

o	Порізи 

o	Вивихи 

o	Синці 

o	Переломи 

o	Ссадини

o	 Здавлювання

o	Опіки внаслі-
док контакту 
з гарячими 
частинами 
обладнанням 
та інструмен-
тами.

	Працювати в рукавицях (ди-
віться розділ ЗIЗ)

	Одягати окуляри (дивіться 
розділ ЗIЗ) 

	Одягати спецвзуття (дивіться 
розділ ЗIЗ)

	Знаходитися на відстані від 
колег під час виконнання 
робіт

	Триматися на відстані від 
транспортних засобів 

	Не працювати на машинах  
або обладнаннi, для яких не-
обхідна спеціальна підготовка

	Інструменти,що можуть спри-
чинити травму необхiдно  три-
мати в чохлі,ні в якому разі не 
класти в кішеню

Частини тіла залучені

Голова
Очі
Тіло
Руки, плечі 
Ноги, стопи
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Механічний ризик/опіки Що може 
викликати? Що робити? 

Сільськогосподарські робітники 
під час обробки можуть вступити 
у контакт з рослинністю. Можуть 
причинити пошкодження 
від інструментів , з тими, що 
працюють.
Робітники можуть повсковзнутися, 
впасти або випадково вдаритися 
об матеріали, обладнання та 
інструменти на робочому місці.
Можуть травмувати ноги пiд 
час переміщення матеріалів та 
обладнання.

o	Порізи 

o	Вивихи 

o	Синці 

o	Переломи 

o	Ссадини

o	 Здавлювання

o	Опіки внаслі-
док контакту 
з гарячими 
частинами 
обладнанням 
та інструмен-
тами.

	Працювати в рукавицях (ди-
віться розділ ЗIЗ)

	Одягати окуляри (дивіться 
розділ ЗIЗ) 

	Одягати спецвзуття (дивіться 
розділ ЗIЗ)

	Знаходитися на відстані від 
колег під час виконнання 
робіт

	Триматися на відстані від 
транспортних засобів 

	Не працювати на машинах  
або обладнаннi, для яких не-
обхідна спеціальна підготовка

	Інструменти,що можуть спри-
чинити травму необхiдно  три-
мати в чохлі,ні в якому разі не 
класти в кішеню

Частини тіла залучені

Голова
Очі
Тіло
Руки, плечі 
Ноги, стопи
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10

РИЗИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI ПIД  ЧАС ОБРIЗКИ ТА ЗБИРАННЯ.

Біологічні ризики Що може 
викликати? Що робити? 

Під час обробки можна вступити 
в контакт (навіть несвідомо) з:
•	 Комарами, тваринами  

та їх виділеннями
•	 Плісенню
•	 Забрудненими  матері-

алами
•	 Спорами правця

o	 Інфекційні 
Захворювання

o	Алергія

o	 Захворювання 
дихальних 
шляхів

o	Правець

	Проводити вакцінацію правця

	Дотримуватися особистої 
гігієни

	Носити відповідний 
одяг(дивіться розділ 
відповідний одяг)

	Носити  спецвзуття або 
чоботи(дивіться розділ ЗIЗ)

	Одягати рукавицi(дивіться 
розділ ЗIЗ)

Частини тіла залучені

Очі
Рот
Нiс
Руки
Ноги
Шкiра
Внутрiшнi органи



ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ЗБИРАННІ/ОБРІЗКІ

ДРАБИНИ

При збиранні  та обрізці  робітник зобов’язаний позиціонувати   драбину завжди 
фронтально до дерева, щоб уникнути ковзання і падіня. Перед початком роботи робітник 
повинен перевірити драбину на справність:
•	 Наявність маркування UNI- EN 131.
•	 Стан збереження інструменту.
•	 Те, що щаблини та штативи не ковзають.
•	 Впевнитися, що драбина стоїть на землi або її пiдтримує iнший робiтник.
•	 Пiд час роботи знаходитися нижче  не менше одного метра вiд верхнього кiнця 

драбини.
Щоб уникнути небезпеки, забороняється сходити на останні три верхнi щаблини.
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ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ЗБИРАННІ/ОБРІЗКІ

CЕКАТОРИ,САДОВІ НОЖІ, ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Ризики, яким пiдлягають робiтники пiд час роботи з секатором,садовими ножами, 
електричними та пневматичними інструментами:

•	 порізи,
•	 спотикання/падіння через кабелi напруги,
•	 повторювані рухи верхніх кінцівок, 
•	 неправильне положення тіла.

Пiд час обрізки і збирання плодів, робiтник повинен:

•	 Впевнитися  у справностi  i комплектностi iнструменту
•	 Впевнитися  у безпечностi  робочого мiсця, 
•	 Надягати захисні окуляри і рукавицi(дивіться розділ ЗIЗ), 
•	 Використовуйте котушку для намотування  кабелю так, щоб не плутався, 
•	 Знаходитись на відстані від інших працівників, 
•	 Зберігайти інструмент ,  в чохлі, ні в якому разі не класти в кішеню
•	 Робити перерви в роботі, як встановлено роботодавцем    
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ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ЗБИРАННІ/ОБРІЗКІ

КАРО ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПЛОДIВ ЗБИРАЧІ

Пiд час збирання плодiв  із кари треба 
дотримуватися технiки безпеки, слідувати 
вказівкам водія, триматися за допомогою 
ручок, коли машина на ходу. Зходити 
тільки тоді, коли автомобіль зупинеться, 
підтримуючи безпечну відстань вiд інших 
робiтникiв. 

Пiд час збору оливи, робiтник 
використовує стукалку. Використання 
цього iнструменту включає в себе вплив 
вібрації і незручну позу для тiла. Це може 
завдати шкоди перевантаженню верхніх 
кінцівок та пошкодженню скелетних 
м’язів, тобто  болі в спині, радикуліт, болі 
в попереку, в плечi, в лiктi. Щоб запобігти 
цьому потрібно робити перерви, надані 
роботодавцем і пiдмiнюватися мiж 
робiтниками.

13



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗІЗ 

ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕНЯ 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Пiд час збирання та обрізки робiтники 
взувають за рекомендацією 
роботодавця, спецвзуття або чоботи 

з несковзною підошвою залежно від 
погодних умов і місцевості. Для того щоб, 
запобiгти випадкових порізів і дроблення 
кісток кінцівок, пошкодження транспортними 
засобами при обробці вантажів, взуття 
повинно мати посилений носок. 
Для ризиків, пов’язаних iз збиранням плодiв 
робiтники забов’язанi  взувати просте взуття, 
маркате CE, класифіковане SB. 

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Робітники, зайняті в збираннi або 
обрізцi, можуть носити, за вказiвкою 
роботодавця, окуляри, які захищають

від фізичних агентів (сонця) і механічних 
пошкоджень (проекцій  від матеріалу, 
дотику з рослинами). 
Захисні окуляри повинні мати маркування   
на лiнзi а також на рамці CE 
Приклад маркування на лiнзi:
  

5 = Захист у ясний сонячний день
(2 або 3 = захист від ультрафіолетових 
променів 
5 або 6 = захист вiд сонячних променiв) 

1  =Оптичний клас 
(1 = постійне використання 
3 = випадкове використання) 

F = Захист класу при низькій енергії 
(цей ступінь захисту, необхiдний для 
обрiзчикiв та збиральникiв) 

Пiд час роботи у туманнi або пасмурнi днi,
необхiдно одягати окуляри із свiтлими 
лiнзами, наприклад iз жовтим.

РУКАВИЦI

Рукавичцi  під час роботи в 
сільському господарстві мають 
важливе значення для захисту 

від порізання, подрапнення, і забруднення. 
Для кожного виду роботи, використовують 
різні типи рукавиць; роботодавець 
забов’язаний сказати працівнику  яким 
типом рукавиць треба користовуватися. 
Класифікація рукавиць 
Захист від механічних ушкоджень 
- символ 
4-значний 
•	 Подряплення       від 0 до 4
•	 Поріз пилкою       від 0 до 5
•	 Відривання           від 0 до 4 
•	 Проколювання     від 0 до 4 

Для ризиків, пов’язаних iз збиранням 
плодiв використовують рукавицi 4141. 
Для ризиків, пов’язаних iз обрізкою 
використовують рукавицi 4341. 

У випадку роботи в зимові місяці 
використовують рукавицi, які 
захищають від холоду - символ 
3-значний 
•	 Конвективний холод   від 0 до 4 
•	 Холод від контакту      від 0 до 5 
•	 Водонепроникнi          від 0 до 1 

Для ризиків, пов’язаних з зимовою 
обрізкою використовують рукавицi x2x 

Для роботи у контакті з біологічним 
матеріалом використовують рукавиці 
з символом     

ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ 

Вдягатися так ,щоб було легко 
адаптуватися до кліматичних умов, які 
можуть змінитися протягом дня. 

При зборі та обрізкi одягати одяг з довгими 
рукавами і довгі штани для захисту рук і ніг 
від ссаден, ран і укусів комах.
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AGRI.BI.AGRI.BI.

www.agribi.verona.it

AGRI.BI.AGRI.BI.

Двостороннє агентство по сільському господар-
ству Веронезе створено в силу колективного до-
говору між організаціями роботодавців і пра-
цівникiв в сільському господарстві в провінції: 
Верона: Confagricultura, Провінційна федерація 
Coldiretti, ЦРУ, Make-CISL, Flai Uila-ВІКТ і UIL.
AGRI.BI. має ціль: впроваджувати заходи пе-
редбачені законом про  соцiальний захист, а 
саме , надавати допомогу працівникам сілсько-
го господарства у разі хвороби та нещасного ви-
падку , гаранувати одержання заробітної плати 
та нших компенсацій,  впроваджувати заходи, 
щодо поліпшення безпеки на робочому місці в 
провінції Верона, та сприяти професійній підго-
товцi  нових кадрiв.


