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Wypadek przy pracy rolniczej - spada liczba zgonów?
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Przed nami Wszystkich Świętych – dzień, w którym szczególnie zastanawiamy
się nad kruchością życia. Każdy z nas jest narażony na wypadek przy pracy
rolniczej, również na niespodziewany zgon. Na szczęście statystyki wypadków
śmiertelnych spadają.

Wypadek przy pracy rolniczej

Liczba wypadków śmiertelnych w pierwszych trzech miesiącach danego roku.

Wypadki z udziałem maszyn, obrażenia przy pracy, niezabezpieczone studnie i szamba – zagrożeń
na wsi jest wiele. Statystyki prowadzone przez KRUS pokazują, że ogólna liczba wypadków jest
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niższa niż w ubiegłych latach. W I kwartale 2017 odnotowano zmniejszenie liczby wypadków
śmiertelnych o 52 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. W tym czasie jednorazowe
odszkodowanie wypłacono w przypadku 13 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
W sumie wypadki śmiertelne to 0,37 % wszystkich wypadków, które zakończyły się
wypłaceniem odszkodowania. Najczęściej śmierć następuje na skutek zdarzeń z udziałem pojazdów
(„przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu ruchu”). W ten sposób w I kwartale
2017 zginęło aż 6 osób. Oprócz tego ludzie ginęli:
po pochwyceniu i uderzeniu przez części ruchome maszyn i urządzeń (1),
po upadku (1),
po uderzeniu, przygnieceniu przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie (1),
na skutek nagłych zachorowań (2),
na skutek innych zdarzeń (1).
A w których województwach najczęściej zachodziły wypadki śmiertelne? Niechlubne, pierwsze
miejsce zajęło podlaskie, gdzie w ciągu jednego kwartału 3 osoby straciły życie. Po dwa zgony
odnotowano w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim. Na Warmii i Mazurach zginęła
jedna osoba – podobnie jak w podkarpackim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Bezpieczeństwo na wsi
W I kwartale 2017 odnotowano zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych o 52 %
w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

Wypadki z udziałem maszyn rolniczych to od jakiegoś czasu niemal codzienność. Patrząc na
doniesienia o kolejnych zdarzeniach dziwi nawet, że zgonów jest stosunkowo niewiele w porównaniu
do liczby wypadków. Często niestety powodem tego, co dzieje się na drogach jest nasza nieuwaga
czy jazda pod wpływem alkoholu. Oprócz tego, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo na wsi
powinniśmy uważać na niezabezpieczone otwory w ziemi, dachy, rusztowania, silosy – szczególnie te
stare i uszkodzone. Niebezpieczeństwo grozi nam również ze strony zwierząt, zarówno dzikich jak
i tych hodowlanych. Zwróćmy też szczególną uwagę na sposób przechowywania ostrych
i niebezpiecznych narzędzi oraz odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń, w których trzymamy
środki chemiczne i ŚOR. Pamiętaj, że w gospodarstwie wszystko powinno mieć swoje miejsce.
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