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Dzieci pomagają w gospodarstwie - na co musimy uważać?
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Data: 1 czerwca 2017

Dzieci pomagają w gospodarstwie od zawsze. Jednak w przeciwieństwie do produkcji
prowadzonej kilkadziesiąt lat temu dziś większość prac wykonujemy przy pomocy maszyn.
Na co musimy zwrócić szczególną uwagę?

Gospodarstwa coraz bardziej bezpieczne
W żadnym wypadku nie powinniśmy dopuścić do tego, aby najmłodsi znaleźli się w pobliżu
maszyn napędzanych przez WOM

KRUS nie prowadzi już od kilkunastu lat statystyk dotyczących wypadków dzieci podczas prac
w gospodarstwie. Jednak w jednym ze swoich komunikatów podaje, iż np. w 2003 roku doszło do
900 wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym z udziałem dzieci. I choć nasze
gospodarstwa są coraz bardziej nowoczesne, a co za tym idzie zdecydowanie bezpieczniejsze niż
choćby przed naszą akcesją w struktury Unii Europejskiej, to zdarzają się sytuacje, kiedy przez
nieuwagę może dojść do wypadku z udziałem dzieci, które często pojawiają się w miejscach, gdzie
znaleźć się w ogóle nie powinny. Trzeba jednak przyznać, że sytuacje, kiedy np. kilkuletnie dziecko
zasiada na błotniku ciągnika bez kabiny i w ten sposób porusza się wraz z rolnikiem jest już
rzadkością, ponieważ obecnie rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z tego
typu zachowań (inna sprawa, ze rzadkością na w gospodarstwach są już niebezpieczne
i niedostosowane do jazdy w ruchu drogowym pojazdy rolnicze).

Co jest najbardziej niebezpieczne w gospodarstwach?
Przy odrobinie nieuwagi w zasadzie każda praca w gospodarstwie rolnym może stanowić
potencjalne zagrożenie

Odpowiedź wydaje się banalna: przy odrobinie nieuwagi w zasadzie każda praca w gospodarstwie
rolnym może stanowić potencjalne zagrożenie. Doskonale jednak wiemy, że wśród różnych typów
prac niektóre z nich wymagać muszą znacznie większego skupienia, aniżeli pozostałe – co więcej
przy wielu zajęciach w gospodarstwie dzieci w ogóle nie powinny przebywać.
W żadnym wypadku nie powinniśmy dopuścić do tego, aby najmłodsi znaleźli się w pobliżu
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maszyn napędzanych przez WOM. Wałki przekazujące moc z ciągnika do zagregowanej maszyny
obracają się z bardzo wysoką prędkością. Jakikolwiek fragment wciągniętej przez wałek odzieży czy
części ciała grozi kalectwem a nawet śmiercią. Rzadko, ale jednak, zdarzyć się może przypadek
odpięcia się wałka od maszyny. Taki rozpędzony element odrzucony od sprzętu jest w stanie zabić
będącego w pobliżu człowieka. Także pamiętajmy – w żadnym wypadku nie pozwalajmy dzieciom na
zbliżanie się do pracującej z wałkiem maszyny.
Z tym elementem mechanicznym powiązana jest także obecność dziecka w ciągniku podczas
wykonywania prac takimi maszynami jak kosiarka rotacyjna czy rozrzutnik. Niejednokrotnie
dochodziło do wybicia szyb w ciągniku poprzez kamień, który dostał się pod kosiarkę czy też znalazł
się wraz z obornikiem na rozrzutniku. Podczas takich zajęć obecność dziecka również jest
niewskazana.

Dzieci uwielbiają wspinać się na stogi słomy. Jest to wyjątkowo niebezpieczne, dlatego zwracajmy na
to szczególną uwagę. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: grzegorz92

Przyczepy, zbiorniki, Ś.O.R…
Pamiętajmy też, aby starać się w miarę możliwości nie angażować dzieci do takich zajęć, jak
zaczepianie przyczep. Dzieci nie posiadają jeszcze tak dużej podzielności uwagi i w przypadku, kiedy
operator ciągnika nie podjedzie pod spinaną przyczepę precyzyjnie może dojść do tragedii.
Zbliża się sezon żniwny. To gorący okres, kiedy wszyscy chcemy wykorzystać okres dobrej
pogody i jak najszybciej dokonać zbiorów. To również wtedy wiele zadań wykonujemy
jednocześnie i rutynowo. Nie trudno wówczas o wypadek. W żadnym wypadku nie pozwalajmy
dzieciom na znajdowanie się obok pracującej prasy czy nawet będącej na postoju, z wyłączonym
silnikiem ciągnika, ale z uniesioną tylna klapą.
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W gospodarstwach hodowlanych należy także zwrócić uwagę, aby nasze pociechy nie wykonywały
niebezpiecznych prac związanych z obsługą np. bydła. Tutaj zagrożeniem są także zbiorniki
osadzone w gruncie z gnojówką czy też stogi słomy, które są często ciekawym szczytem
do zdobycia, a grożą upadkiem ze znacznej wysokości.
W każdym gospodarstwie zwracajmy uwagę na przechowywanie środków ochrony roślin.
Substancje chemiczne należą do najbardziej niebezpiecznych i już odrobina spożytego środka
ochrony jest w stanie doprowadzić do śmierci.

Zbiorniki w których znajduje się szambo należą do newralgicznych punktów bezpieczeństwa
w gospodarstwie. Nie pozwalajmy dzieciom na zabawę w ich pobliżu. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik:
mateuszsoja1

Dzieci pomagają w gospodarstwie – ale z rozsądkiem
Praca w rolnictwie należy do niebezpiecznych. Zagrożeń wynikających z prowadzenia produkcji
roślinnej i zwierzęcej jest bardzo wiele. Na szczęście świadomość rolników we względzie
bezpieczeństwa jest już bardzo wysoka. Zakupy nowego sprzętu, nowoczesnego i wydajnego, idzie
w parze z bardzo wysokim poziomem wiedzy dotyczącej BHP w rolnictwie. Przy angażowaniu dzieci
do prac w gospodarstwie nie dajmy się zwariować – to naturalne, że dzieci pomagają, a bardzo
cieszy, jeśli same garną się do pomocy. Pamiętajmy jednak, aby ich wdrażanie w obowiązki
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego było adekwatne do wieku i zdrowia
dziecka. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek – jeśli go zachowamy, to nic złego nie
powinno się wydarzyć.
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