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Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
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Rozpoczynające się wakacje to okres, w którym dzieci w większym stopniu
włączają się do pracy w gospodarstwach rolnych. Jest to nieoceniona pomoc
zwłaszcza w czasie dużego natężenia prac sezonowych. Jednocześnie
w natłoku obowiązków rodzice nie są w stanie poświęcić wystarczającej
uwagi swoim pociechom. Przypominamy, aby w okresie wakacyjnym zwrócić
szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji.
Należy pamiętać, że prace w rolnictwie związane są ze szczególnym ryzykiem wypadków. Praca
z maszynami czy ze zwierzętami niesie za sobą wiele zagrożeń trudnych do przewidzenia. Jak
wynika ze statystyk Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na temat wypadków w I kwartale
2017 r., z pogryzieniami, uderzeniami i przygnieceniami przez zwierzęta oraz z uderzeniami
i pochwyceniami przez ruchome elementy maszyn wiąże się co czwarty zgłoszony wypadek. Co
ciekawe, prawie połowa przyznanych odszkodowań dotyczy upadków. Już I kwartał br. przyniósł
5166 zgłoszonych zdarzeń wypadkowych (o prawie 11% więcej niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku). Sezon prac żniwnych, sianokosów, zabiegów pielęgnacyjnych czy zbiorów owoców
przynosi dodatkowe zagrożenia. A niestety wypadków z udziałem dzieci również nie brakuje.

KRUS troszczy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas
wakacji

fot. Łukasz Wasak
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Sezon wakacyjny jest związany ze zwiększoną intensywnością prac polowych. W tym czasie warto
zapewnić dzieciom zasłużony wypoczynek

Na stronie internetowej KRUS-u pojawił się list skierowany do rolników i ich dzieci, w którym prezes
KRUS, Adam Sekściński, zwraca uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji.
Upomina, aby nie pozostawiać ich na terenie gospodarstwa bez należytego nadzoru. Podpowiada, by
oddzielić część mieszkalną podwórza od części produkcyjnej. Ograniczy to możliwość przebywania
nieletnich w strefie pracy maszyn. Wspomina także, aby nie angażować osób poniżej 16 roku życia
do zadań uznanych za szczególnie niebezpieczne. Prezes Kasy przypomina także o zasadach
bezpieczeństwa pracy z maszynami i narzędziami, ze zwierzętami, w transporcie oraz z użyciem
środków ochrony roślin. Przestrzega m.in. przed przewożeniem dzieci na błotnikach ciągników,
zaczepach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych, co jest często spotykaną praktyką na
polskiej wsi. Ponadto zwraca uwagę na kleszcze: w zapobieganiu zarażeniu chorobami takimi jak
borelioza może pomóc odpowiednia odzież chroniąca skórę przed ukąszeniami oraz unikanie
kontaktu z bujną roślinnością.

Zasłużony wypoczynek
Choć pomoc dzieci w gospodarstwie jest zarówno dużym ułatwieniem dla rodziców, jak i atrakcją dla
samych dzieci, nie należy zapominać, że wakacje to także czas odpoczynku. Może dobrym
rozwiązaniem właśnie na okres intensywnych prac jest wysłanie dzieci na kilkudniowe wakacje? Co
prawda, nie będą w stanie pomóc, ale z drugiej strony nie będą też wymagać opieki i czujności. Brak
konieczności troszczenia się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji może okazać się
większą korzyścią.
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