
          

Jak uniknąć wypadków w okresie jesienno-zimowym 

Jesień i zima to czas, kiedy ryzyko wypadków  znacznie wzrasta.  

Złe warunki pogodowe, woda, lód,  liście leżące na podwórzu i ciągach komunikacyjnych oraz 

szybko zapadający zmierzch są często przyczyną wypadków.  

Opolski Oddział KRUS przypomina najważniejsze zasady, które należy przestrzegać w celu 

uniknięcia wypadków w okresie jesienno-zimowym w gospodarstwie rolnym: 

- ciągi komunikacyjne, podwórza odśnieżać i posypywać popiołem, piaskiem lub solą; 

- usuwać sople zwisające z dachów i drzew, szczególnie w ciągach komunikacyjnych; 

- stosować  czyste obuwie, z protektorową, antypoślizgową  podeszwą, dostosowane do 

odpowiedniej pory roku, do panujących warunków atmosferycznych, do wykonywanej pracy, 

dobrze przylegające do stopy z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami; 

- zadbać o odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy oraz warunków 

atmosferycznych, strój powinien przylegać  do ciała, bez luźnych, zwisających elementów, 

mankiety koszuli powinny być zapięte; 

- w miarę możliwości należy wyrównać podłoże podwórzy, wyrównać i utwardzić ciągi 

komunikacyjne aby zapobiec zbieraniu się wody, zamarzaniu czy tworzeniu się grząskich 

terenów; 

- zadbać o odpowiednie odprowadzenie wód opadowych -  do zbiorników lub rowów, oczyścić 

odpływy wody; 

-  uporządkować  miejsca częstego przemieszczania się -  usunąć deski, kamienie z podłoża, 

pozamiatać liście, spłukać wszelkie nieczystości; 

- po nocnych przymrozkach sprawdzać stan schodów wyjściowych z domu, stan drabin i 

podestów, progów,  gdyż mogą być oblodzone; 

- stopnice schodów powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału i zabezpieczone 

przed poślizgiem; 

- zadbać  o odpowiednie oświetlenie w budynkach gospodarczych i inwentarskich oraz ciągach 

komunikacyjnych, zalecane jest używanie oświetlenia na fotokomórkę w przejściach, co 

umożliwia przenoszenie przedmiotów bez konieczności ich odstawienia; 

- miejsca zabaw dla dzieci, ślizgawki nie powinny znajdować  się w bliskim sąsiedztwie miejsc, 

w których wykonywana jest  praca w gospodarstwie rolnym, ale  w wydzielonych, ogrodzonych  

w tym celu miejscach; 

- wykonując prace w gospodarstwie o każdej porze roku należy być wypoczętym, unikać 

pośpiechu oraz stosować przerwy w pracy. 
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