Unterweisungshilfe (Deutsch – Polnisch)

Arbeitsbereich/Tätigkeit

Zakres pracy/wykonywane czynności

Tierhaltung

Hodowla zwierząt

Anlass der Unterweisung:

Powód szkolenia:

Erstunterweisung
Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches
Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln
Einführung neuer Arbeitsstoffe
Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren nach Unfällen oder
Beinaheunfällen
Wiederholungsunterweisung
Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

szkolenie wprowadzające
przeniesienie na nowe miejsce pracy lub zmiana zakresu zadań
wprowadzenie nowych środków pracy lub ich zmiana
wprowadzenie nowych materiałów
wprowadzenie nowych metod pracy lub zmiana metod istniejących
po wypadku lub zagrożeniu wypadkiem
powtórka szkolenia
W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy

Allgemein

Zagadnienia ogólne

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erforderliche PSA (z.B. Augen-, Atem-, Hand-, Haut-, Fußschutz)
verwenden
PSA nicht zusammen mit Desinfektionsmitteln und Chemikalien
lagern
Medikamente, Desinfektionsmittel, Chemikalien im Originalgebinde
in gekennzeichnetem,
versperrten Schrank/Lagerraum aufbewahren
Zusammenlagerungsverbote beachten
ausgelaufene Flüssigkeiten sofort fachgerecht entfernen und
entsorgen
Hygienemaßnahmen beachten (Geburtshilfe, kranke und tote Tiere,
Stall, persönliche Hygiene)
bei Entmistungsanlagen Not-Aus-Schalter überprüfen
Fluchtwege nicht verstellen, Treibgänge frei halten
beim Viehtrieb genügende Anzahl von Hilfspersonen einsetzen,
Treibhilfen verwenden
durch Tiere verursachte Verschmutzungen auf öffentlichen
Verkehrswegen beseitigen

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Używać właściwego osobistego wyposażenia ochronnego (np.
ochrony wzroku, dróg oddechowych, skóry, dłoni, stóp itp.)
Skontrolować wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia do usuwania
obornika
Przechowywać leki, środki dezynfekcyjne i chemikalia w
oryginalnych opakowaniach w oznaczonej zamkniętej szafie lub
magazynie
Osobiste wyposażenie ochronne składować oddzielnie od środków
dezynfekcyjnych i chemikaliów
Przestrzegać zasad higieny (położnictwo, zwierzęta chore i martwe,
stajnia/obora itp., higiena osobista)
Przestrzegać zakazów składowania określonych substancji w tym
samym pomieszczeniu
Rozlane płyny natychmiast zbierać i usuwać we właściwy sposób
Nie zastawiać dróg ewakuacyjnych i korytarzy przepędowych
Podczas pędzenia bydła zapewnić dostateczną liczbę osób do
pomocy, korzystać z odpowiednich urządzeń
Usuwać zanieczyszczenia odzwierzęce z nawierzchni dróg
publicznych
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Futterlagerung und -bereitung

Składowanie i przygotowywanie pasz

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

auf richtige Arbeitshöhe achten
Gebinde sicher abstellen
beschädigte Paletten instandsetzen oder ausscheiden
regelmäßige Überprüfung der Hängesilos
Stapelhöhe der Ballen begrenzen
Ballen im Verbund stapeln
auf Brandgefahr durch Selbstentzündung des Heus achten
bei Staubbelastung Elektromotor nicht abdecken

Ustawić pojemniki w bezpieczny sposób
Naprawić lub usunąć uszkodzone palety
Zadbać o właściwą wysokość, na jakiej wykonuje się pracę
Regularnie kontrolować silos wiszący
Ograniczyć wysokość spiętrzania bel
Spiętrzać bele tworząc wiązanie
W wypadku zapylenia zakryć silnik elektryczny
Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pożaru wskutek
samozapalenia się siana

Elektrozäune

Ogrodzenia elektryczne

•

•

•
•
•
•
•
•

Elektrozaunanlagen für den Weidebetrieb dürfen nicht in
brandgefährdeten Räumen installiert werden
Zaunzuleitungen dürfen weder aus brandgefährdeten Räumen
heraus-, noch in brandgefährdete Räume hineingeführt werden
die Zaunzuleitung bzw. die Elektrozäune dürfen nicht an Masten
von Freileitungen befestigt werden
Sicherheitsabstände sind einzuhalten
bei Annäherung von Elektrozäunen an Verkehrswege sind an gut
sichtbarer Stelle dauerhafte Warnschilder (Blitzpfeil mit der
Aufschrift „Vorsicht Elektrozaun“) anzubringen
Zaunleitungen und –zuleitungen sind von Pflanzenwuchs
freizuhalten
die Funktionstüchtigkeit der Elektrozaunanlagen muss regelmäßig
einer Sichtprüfung unterzogen werden

•
•
•
•

•
•

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

Urządzeń wchodzących w skład ogrodzeń elektrycznych dla
wypasu bydła nie wolno instalować w pomieszczeniach
zagrożonych pożarem
Przewodów doprowadzających nie można wyprowadzać z
pomieszczeń zagrożonych pożarem, ani wprowadzać do takich
pomieszczeń
Przewody doprowadzające i ogrodzenia elektryczne nie mogą być
mocowane do masztów linii napowietrznych
Zachować bezpieczny odstęp
W miejscach, gdzie ogrodzenia elektryczne zbliżają się do dróg
komunikacyjnych należy w dobrze widocznym miejscu umieścić
trwałe tablice ostrzegawcze ze znakiem błyskawicy i napisem
„Vorsicht Elektrozaun!” (Uwaga! Ogrodzenie elektryczne!)
Nie wolno dopuścić do zarastania roślinami przewodów ogrodzenia
i przewodów doprowadzających
Systematycznie kontrolować funkcjonowanie ogrodzeń
elektrycznych
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Rinderhaltung

Hodowla bydła

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

beim Herantreten die Tiere ansprechen
bösartige, aggressive Tiere dem Betriebsführer melden
Fixiermöglichkeit für Tiere bei Laufstallhaltung verwenden
Treibhilfen, Treibgänge verwenden
beim Melken Schwanz kurz hängen (Schwanzhalter verwenden)
beim Melken ev. Schlagbügel oder Hüftfessel verwenden
Stier an Nasenring und mit Führungsstange führen
Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln
Verladeeinrichtung verwenden
Klauenpflegestand verwenden
bei Klauenpflege mit Winkelschleifer PSA verwenden
Sprungstand mit Fluchtmöglichkeit verwenden
bei Arbeiten im unmittelbaren Kontakt mit den Tieren keine fremden
Personen im Stall dulden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbliżając się do zwierząt przemawiać do nich
W oborach wolnostanowiskowych korzystać z możliwości
unieruchomiania zwierząt
Wykorzystywać urządzenia wspomagające przy pędzeniu i
korytarze przepędowe
Podczas udoju podwiązać ogon (więzadłem)
Podczas udoju stosować ew. specjalne ostrogi lub pęta biodrowe
Podczas pracy w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami wyprosić
ze stajni/obory obce osoby
Zawiadamiać przełożonego o złośliwym lub agresywnym
zachowaniu się zwierząt
Korzystać z urządzeń ułatwiających wyładunek
Byki prowadzić za kółko nosowe i z użyciem laski do prowadzenia
Nie owijać kantaru czy uwiązu wokół ręki
Korzystać ze stanowiska do krycia zaopatrzonego w wyjście
ewakuacyjne
Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji racic
Podczas pielęgnacji racic szlifierką kątową używać osobistego
wyposażenia ochronnego

Schweinehaltung

Hodowla trzody chlewnej

•
•
•
•

•
•
•

•

Treibgänge, Treibbretter verwenden
Verladeeinrichtung verwenden
Schutzgitter an Wärmelampe anbringen
Wärmelampe sicher aufhängen, Bodenabstand (mind. 50 cm)
beachten
Abdeckplatte aus nicht brennbarem Material verwenden

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

•

Korzystać z korytarzy przepędowych i tarcz z deski
Zabezpieczyć siatką lampę ogrzewającą
Lampę ogrzewającą zawiesić w sposób bezpieczny, zachować
wystarczający odstęp od posadzki (min. 50 cm)
Używać osłony z niepalnego materiału

Seite 3 von 5

Unterweisungshilfe (Deutsch – Polnisch)

Pferdehaltung

Hodowla koni

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boxen vorsichtig betreten – Tiere immer ansprechen
sich nie hinter dem Pferd aufhalten
keine Pflegearbeiten in Boxen durchführen
passende Halfter und Zaumzeuge verwenden, Anbindung leicht
lösbar (Panikhaken)
Ausrüstung (Halfter, Panikhaken, ...) ständig kontrollieren und
mängelbehaftete Teile
austauschen
Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln
beim Führen des Pferdes auf der linken Seite auf Kopfhöhe gehen
beim Putzen Pferd nach Möglichkeit beidseitig anbinden, auf
genügend Freiraum achten
beim Belegen Probierwand verwenden
Verladeeinrichtung verwenden
beim Reiten PSA verwenden
Gegenstände und Bauteile, die in die Reitbahn hineinragen,
beseitigen

•
•
•
•
•
•
•
•

Wchodzić do boksu ostrożnie, zawsze przemawiając do zwierząt
Nie owijać kantaru czy uwiązu wokół ręki
Nie przeprowadzać prac pielęgnacyjnych w boksach
Używać dopasowanych kantarów i uprzęży oraz łatwo
otwierających się uwiązów (karabińczyk z zapięciem typu
Panikhaken)
Systematycznie kontrolować wyposażenie (kantar, karabińczyk z
zapięciem typu Panikhaken, ...) i wymieniać wadliwe części
Prowadząc konia iść po lewej stronie, przy jego głowie
Podczas czyszczenia w miarę możliwości przywiązać konia z obu
stron i zapewnić sobie wystarczająco dużo przestrzeni
Nie zbliżać się do konia od tyłu
Podczas krycia używać specjalnej ściany ochronnej (Probierwand)
Podczas jazdy na koniu używać osobistego wyposażenia
ochronnego
Zadbać o to, żeby na trasie poruszania się konia nie znajdywały się
przeszkody w postaci przedmiotów lub części budowli
Podczas prac pielęgnacyjnych nosić obuwie ochronne

Geflügelhaltung

Hodowla drobiu

•
•
•
•

•
•
•
•

PSA verwenden (z.B. Atemschutz)
Schutzhandschuhe verwenden
Brutmaschinen abkühlen lassen
defekte Käfige oder Gitterroste reparieren oder austauschen

Naprawiać lub wymieniać wadliwe klatki i ruszty
Używać rękawic ochronnych
Poczekać na ochłodzenie aparatów wylęgowych
Używać osobistego wyposażenia ochronnego (np. ochrony dróg
oddechowych)

Ziegen- und Schafhaltung

Hodowla kóz i owiec

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bösartige, aggressive Tiere entfernen
Halfter, Strick nicht um die Hand wickeln
Treibgänge vorsehen
Treibbretter verwenden
Tiere beim Scheren fixieren
Klauenpflegestand benützen

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

Wyznaczyć korytarze przepędowe
Używać tarcz z deski
Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji racic
Usuwać zwierzęta złośliwe i agresywne
Unieruchamiać zwierzęta podczas strzyżenia
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Sonstiges

Name des Unterwiesenen
(nazwisko osoby szkolonej)

Inne

Datum
(data)

Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

Unterschrift
(podpis)

Termin der nächsten
Unterweisung
(termin następnego szkolenia)
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