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1. Introducere.

Amintim că obiectivul acestui manual este cel de a duce la cunoştinţă conceptele de 

bază, aşa precun cele mai obşnuite tehnici prin care se evita accidentele de muncă. Vi se cere 

ajutorul vostru pentru inlaturarea riscurilor activităţii dumneavoastră, dar nu uitaţi că 

principalul beneficiar sunteţi dumneavoastră.

 

Analizănd din punct de vedere al Prevenirii Riscurilor de Muncă, sectorul 

agricozootechnic, realizăm că este vorba de un sector cu un număr mare de particularită şi care 

conditionează în mare măsură, toate actiunile desfăşurate în materie de prevenţie.

Aceste particularităţi la care se face referire, sunt, printre altele:

× Că este vorba de o activitate în cea mai mare parte, familiară (cunoscută).

× Că activităţile depind de sezonul anului în care ne aflăm.

× Că posturile de lucru care se creează sunt , în general, temporare.

× Că muncitorii sunt, mereu mai mult, din alte ţâri de provenienţâ şi în marea lor 

majoritate nu au o calificare potrivită sau nu o au deloc şi nici nu cunosc limba spaniolă.

× Că se folosesc în multe situaţie metode şi tehnici invechite.

× Că se folosesc maşini şi scule rudimentare, im cea mai mare parte a activităţilor.

× Că este un sector în care pentru posturile de lucru existente se creează o mare 

diversitate de sarcini, etc.

În decursul anilor, au avut loc două evenimente care au determinat producerea unor 

schimbări importante în acest sector:

× Dezvoltarea vertiginoasă mecanizării.

× Folosirea tot mai mult a produselor chimice. 

De aceea, este foarte important să se desfăşoare acţiuni formative şi informative 

pentru muncitorii şi patronii din acest sector atât de important pentru regiunea Extremadura.

2. Maşini.

Dezvoltarea continuă a mecanizării agricole, a făcut ca maşinile să fie tot mai complexe 

şi au apărut noi pericole şi un număr mai mare de accidente.

Accidentele de muncă cu maşini, se pot produce prin contact sau agăţare a unor părţi 

mobile ale corpului, prin lovituri cu elemente ale maşinii sau obiecte ce se mişcă în timpul 

funcţionării acesteia.

2.1. Riscuri comune tuturor maşinilor agricole.
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Maşinile agricole sunt foarte variate, putem întâlni de la tractoare până la secerătoare, 

maşini de recolectat, de curăţenie, de ingrămădi, de tritura, dar toate aceste maşini prezintă o 

serie de caracteristici şi pericole asemănătoare.

Dintre toate aceste pericole comune majoriţăţii maşinilor folosite, cele mai importante 

sunt enumerate la următoarele puncte.

Există o măsură preventiva pentru toate acestea, care se bazează pe cunoaşterea 

maşinii pe care trebuie s-o avem înante de a o utiliza şi pe informarea noastră asupra riscurilor 

pe care le prezintă şi modul cel mai sigur de a o folosi.

Zonele maşinii unde se produc agăţarile, sunt angrenajele.

Angrenajul este spaţiul unde două sau mai multe piese intră în contact, una dintre ele 

fiind în mişcare.

Pentru a ne proteja de acest risc, se propun următoarele măsuri preventive:

× Operaţiunile de reparare şi/ sau întreţinere trebuie să se efectueze de către 

personalul calificat. Dacă, fiind vorba de un lucru simplu, vom face noi acestă 

verificare, trebuie să ţinem cont de următoarele lucruri:

- Întotdeauna trebuie să verificăm că toate părţile maşinii să fie complet 

oprite.

- Nu trebuie să existe posibiliatea ca maşina să pornească singură. Pentru 

acesta vom scoate din priză maşina sau vom cobori magnetul –termic 

corespunzător panoului electric - dacă maşina este electrică ; dacă 

functionează cu motorină sau benzină, vom scoate cheia din contact.

- Dacă se scot protectoarele angrenajelor pentru operaţiile ce urmează să se 

facă, la terminarea lor, acestea trebuie să fie puse la loc.

Se produc în zona de contact dintre două elemente, unul dinte ele fiind în mişcare, iar 

celalalt fix sau mobil.

Aceste zone sunt denumite locuri de strivire.

2.1.1 Agăţarea extremităţilor:

2.1.2. Striviri:
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.

  - Întăi vom analiza părţile ce trebuie unite. Trebuie să ne asigurăm că nu există 

  nimic între scule şi maşina şi că această operaţiune se va putea efectua mereu 

   de pe scaunul maşinii şi cu o viteza mică.

- Pasul următor il constituie asamblarea. Odată realizată, va trebui să verificam 

dacă fixarea este adecvată.

Se produc în zona axurilor de rotire, (priză de current, etc.) ale părţilor mecanice.

Aceste elemente care se rotesc în jurul unui ax se numesc puncte de infaşurare.

Forma cea mai întâlnită de producere a acestor accidente este cea care începe cu 

agăţarea hainelor muncitorului (sau lanţuri), care se înfaşoară în jurul axului, fiind agăţat, în 

cele ce urmează, de părţile mobile şi ajungând până la producerea unor amputări şi a unor leziuni 

grave.

Pentru a ne proteja de aceste riscuri, se propun următoarele măsuri de prevenire:

× Trebuie să ne asigurăm că toate axurile sunt protejate de carcasele de protecţie 

originale ale maşinii.

Dacă acestea au fost scoase pentru reparearea şi/sau intreţinerea maşinii, trebuie să le punem l a  l o c ,  

imediat după ce am terminat operaţiunile respective.

× În caz de deteriorare, vom înlocui imediat aceste protectoare.

Înlocuirea pieselor se va face folosind tot piese originale sau în cazul în care sunt “piese compat ib i le”  va  

trebui să ne asigurăm că sunt potrivite pentru acest model, citind pe larg instrucţiunile privitoare la 

schimbarea pieselor.

× Hainele pe care le vom folosi nu trebuie să fie largi, pentru a evita posibilele agăţări ale 

acestora.

Amintim din nou că hainele sunt elementul cel mai periculos în ceea ce priveşte aceste riscuri.

2.1.3. Agăţări şi amputări:
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stabile şi nu există posibilitate să cada pe noi.
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2.1.4.Scurtări, secţionări şi amputări.

2.1.5. Lovituri şi contuzii.

2.1.5.1. Din cauza punctelor de agăţare:

2.1.5.2. Din cauza punctelor de acumulare a energiei:

Se produc în punctele de contact sau în apropierea unor elemente mobile, care au 

aceeaşi direcţie, dar sens opus.

Aceste puncte de contact sunt numite canturi de tăiere sau zone de tăiere.

Pentru a ne proteja de aceste riscuri se propun următoarele măsuri de prevenire:

× Trebuie să păstrăm în bună stare elementele de protecţie din zonele de tăiere a 

maşinii.

× După cum ştim deja, operaţiunile de reparare şi/ intreţinere, trebuie să se realizeze 

de către personalul specializat. Dacă, fiind vorba de un lucru simplu, vom face noi 

această verificare, trebuie să ţinem cont, că dacă scoatem protectoarele, odată 

terminate operaţiunile respective, trebuie să le punem imediat înapoi.

Acest risc are patru posibile origini distincte: punctele de agăţare, punctale de 

energie, punctele de inerţie şi proiect; de aceea, le vom analiza şi vom evita în mod diferit 

fiecare risc în funcţie de originea lui.

Se numesc puncte de agăţare zonele proiectate cu scopul de a muta un produs, din 

exteriorul în interiorul mecanismului maşinii.

Pentru a ne proteja de acest risc, se propun următoarele măsuri preventive:

× Dacă se produc blocaje în timpul lucrului:

· Vom lăsa maşina într-un loc sigur şi ne vom asigura că aceasta nu va fi 

pornită da către o altă persoană.

· Ne vom asigura că zona de deblocat este complet oprită.

· Vom efectua operaţiunea de deblocare, dacă aceasta se poate realiza în 

sigurantă.

× După cum deja ştim, operaţiunile de reparare şi/sau intreţinere, trebuie să fie făcute 

de personalul specializat. Dacă, datorită simplităţii oparaţiunile pe care aceasta le 

necesită, vom face noi insine acest lucru, trebuie să ne asigurăm întotdeauna înainte de 

a începe operaţiunile, că toate părţile maşinii sunt oprite. 

Se denumesc astfel zonele care pot emana foarte repede o cantitate mare de energie. 

Printre acestea amintim: aerul comprimat, cheile şi sistemele hidraulice.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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Pentru a ne proteja de acest risc, se propun următoarele măsuri preventive:

× Vom face revizii periodice, asfel încât toate aceste elemente să se găsesca în perfectă 

stare de funcţionare şi dacă se vor constata defecţiuni, vom cere că aceste piese să fie 

înlocuite.

× Trebuie să verificam că se efectuează operaţiunile periodice de întreţinere propuse 

de fabricantul maşinii şi care sunt conţinute în manualul de instrucţiuni.

Se denumesc astfel, părţile maşinii care, fiind influenţate de aceasta, continuă să se 

mişte o perioadă determinată de timp.

Pentru a ne proteja de acest risc, se propun următoarele măsuri preventive:

× Vom verifica zonele de inerţie, să fie protejate adecvat cu elemente de securiate.

După cum deja ştim, operaţiunile de reparare şi/sau intreţinere, trebuie să fie făcute 

de personalul specializat. Dacă, datorită simplităţii oparaţiunile pe care aceasta le 

necesită, vom face noi însine acest lucru, trebuie să ne asigurăm întotdeauna înainte de 

a începe operaţiunile, că toate părţile maşinii sunt oprite.

Este vorba de elemente care sunt proiectate cu o vitezăa mare, datorită unui contact 

accidental cu vreuna di părţile mobile ale maşinii. Acest lucru se produce mai des atunci când se 

folosesc: seceratoare rotative, combine mecanice, manuale, sau cu braţ hydraulic, şi cu 

holendre de măcinare şi holendre de paie.

Pentru a ne proteja de acest risc, se propun următoarele măsuri preventive:

× Vom verifica periodic buna funcţionare a protectoarelor de securiatate de care 

dispune maşina.

× Când efectuăm activităti în apropierea zonei unde se lucrează cu maşina, vom păstra o 

distanţă de siguranţă. 

Orice contact cu o parte ce se afla sub o tensiune de peste 24 volţi, poate provoca 

leziuni, chiar şi moartea.

Pentru a ne proteja de acest risc, se sugerează să nu se efectueze operaţiuni de 

reparare şi/ sau întreţinere, dat fiind că acestea trebuie să se faca întotdeauna de către 

personalul specializat şi autorizat.

2.1.5.3. Din cauza punctelor de inerţie.

2.1.5.4. Din cauza proiectării:

2.1.6. Contacte electrice.

×

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
Volum I: Sector Agrozootehnic



9

2.2. Tractorul agricol.

2.2.1. Recomandări generale.

În sectorul agricol, tractorul este maşina care se foloseşte cel mai mult pentru 
desfăşurarea activităţii, trebuie doar să ne gândim că multe dintre accidentele care se produc, 
sunt legate de utilizarea acestora.

De aceea, este necesar să analizăm şi să facem cunoscut care sunt riscurile derivate din 
folosirea tractoarelor, în scopul micşorării numărului de evenimente tragice în acest sector.

Cănd folosim tractorul trebuie să ţinem cont de următoarele recomandări cu caracter 
general, în afara celor specifice pentru fiecare risc concret pe cer le vom analiza mai târziu.

Recomandările generale sunt următoarele:

× Înainte de a incepe aceasta activitate:

· Vom studia manualele tehnice ale maşinilor şi echipamentele de protecţie care ne vor 
  da informaţii detaliate despre toate părţile maşinilor şi riscurile ce le prezintă  

              acestea.
· Ne vom asigura că zona în care circula maşina este curată şi fără obstacole. 
· Vom menţine curate pedalele şi comenzile maşinii.
· Vom repara -întotdeuna acest lucru va fi facut da către personalul 
  calificat- toate defecţiunile pe care le vom observa făcând revizia maşinii.
· Vom verifica întotdeuna că presiunea din cauciucurile maşinii să fie în 
  limitele specificate de fabricant, pentru a realiza sarcinile vizate.
· Vom dota tractorul cu o trusa de prim ajutor şi cu un estinctor. Trusa de 
  prim ajutor va fi schimbată periodic, iar estinctorul va tebui să fie supus 
  unor verificări anuale făcute de personalul calificat.

      × Vom folosi maşina doar când va dispune de toate dispozitivele de securitate în poziţia              
            corectă şi în perfectă stare.

× Niciodată nu vom folosi o maşina care prezintă riscuri.
× În timpul operaţiunii de ataşare-dezataşare a uneltelor, vom pune frâna, folosind 

saboţi, dacă este necesar.
× Vom coborâ uneltele pe sol, doar dacă tractorul este oprit.
× În timpul micilor operaţiuni de întreţinere, dacă nu este posibil să ţinem uneltele pe sol, 

vor trebui blocate dispozitivele hidraulice ale tractorului, astfel încât, în cazul căderii 
acesteia, să nu cadă pe sol.

× Vor trebui făcute nişte inspecţii tehnice pentru siguranta vehicolelor, chiar dacă 
tractorul iese în strada, chiar dacă nu, întrucât inspecţia tehnică vizează elementele de 
securitate ale acestuia.

Treactoarele agricole şi alte vehicole agricole autopropulsatoare trebuie să facă revizia (ITV) începând cu al 
8-lea an de două ori pe an şi după 16 ani, anual.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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2.2.2. Recomandări pentru riscuri specifice.

2.2.2.1. Riscul răsturnării.

2.2.2.2. Riscul căderilor.

 Vom descrie, în continuare, principalele feluri de producere a accidentelor cu 

tractoare şi unele recomandări de baza pentru a diminua sau a evita riscul accidentelor.

 Datorită gravităţii leziunilor pe care le produce, acesta este accidentul cel mai 

important ce se pote produce cu tractorul, fiind, în plus, şi cel mai întâlnit. Răsturnările se pot 

produce lateral sau pe spate.

Măsuri preventive în timpul lucrului:

× Formare: toţi lucrătorii care folosesc tractorul trebuie să aiba un nivel de cunoştinţe 

şi de experientă satisfăcător şi conform dificultăţilor muncii pe care trebuie să o facă.

× Vom păstra întotdeauna distanţa corectă faţă de borduri (cel puţin 1 metru).

× Întotdeauna , dacă este posibil, vom lucra pe traseele stabilite.

× Niciodată nu vom remorca incărcături grele sau maşini cu greutate mare.

× Nu vom ambreia brusc tractorul.

× Vom cobori pantele pronunţate, cu aceeaşi viteză cu care le-am urcat.

× Dacă vom ataşa ustenşile auxiliare tractorului, depăşind centrul său de greutate, 

exista riscul răsturnării pe spate.

Măsuri de prevenire în timpul deplasărilor:

× Vom folosi blocarea frânelor.

× Vom evita schimarea bruscă a direcţiei în cazul în care conducem un tractor cu remorcă 

şi transportăm o maşină suspendată.

× Vom lua curbele cu o viteză adecvată şi vom ţine cont în timpul operaţiunii de remorca, 

în cazul în care o avem.

× Vom ataşa remorca în poziţia cea mai joasă.

× Nu vom cobori pantele într-un punct mort.

× Pe drumurile ce le vom face, vom păstra întotdeauna distanţa corectă faţă de borduri 

(cel puţin 1 metru).

 Trbuie să ţinem seamă în mod special atunci cănd ne intălnim cu alte vehicole şi mai ales atunci când 

 tractorul are o remorcă, deoarece, dacă incărcătura tractorului se dezechilibrează, poate rasturna 

 tractorul.

Datorită gravităţii şi frecvenţei acestui fapt, este alt risc de o importantă majoră, 

printre cele care duc la accidente cu tractoare.

Măsuri de prevenire:

× Ne vom asigura înainte de a urca, să fie potrivite pedalele tractorului şi în bună stare de 

structură aşa precum de curăţenie.

× Sub nici o formă nu vom transporta persoane în afara cabinii.

× Niciodată nu vom urca sau nu vom coborâ din tractor, când acesta este în mişcare. 

Desigur, sub nici o forma , nu vom lăsa tractorul în viteză abandonându-l, deoarece acest lucru ar 

putea provoca striviri sau accidente cu alte vehicole.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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2.2.2.3. Striviri şi şocuri. 

2.2.2.4.Agăţâri şi striviri.

Acest accident este mai puţin frecvent, dar nu înseamnă că este mai puţin important.

Se produce când tractorul este în mişcare.

Măsuri de prevenire:

× Dacă circulă pe şosea, vom respecta întotdeauna legile de circulaţie.

× Ne vom asigura că nu este în viteză când vom porni tractorul. 

× Niciodată nu vom abandona tractorul când acesta este în viteză.

× Când oprim tractorul, oprim motorul, punem frâna şi îl scotem din viteză.

Aceste accidente se produc datorită părţilor mobile ale tractorului cum ar fi: priza de 

putere şi axul cardanic.

Măsuri de prevenire:

× Nu trebuie să ne imbrăcăm cu haine largi şi dacă avem părul lung trebuie să-l ţinem 

prins, atfel încât să nu se agaţe în priză de putere şi în axul cardanic.

În plus, nu vom folosi niciodată şaluri sau eşarfe, deoarece se pot agăţa în priză de    

            putere şi pot provoca moartea.

× Vom monta întotdeauna axul cardanic cu priza de putere deconectată, cu motorul oprit 

şi cu cheia de pornire scoasă di contact.

× Nu vom conecta niciodată priza de putere cu motorul oprit.

× Când vom conecta priza de putere, nu trebuie să fie nimeni în apropierea maşinii în 

miscare.

× Înainte de a folosi tractorul, trebuie să ne asigurăm că protectorul prizei de putere, 

este în bună stare şi poate să-şi indeplinească funcţia în mod corect.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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3. Folosirea şi depozitarea insecticidelor

Decretul regal 3349/83, din 30 noiembrie, despre “Reglementarile tehnice sanitare 

pentru fabricarea, comercializarea şi folosirea insecticidelor” stabileşte următoarea 

definiţie a insecticidului:

Se denumesc aşa, substanţele sau ingredientele active că şi preparatele ori formulele 

care conţin vreunul dintre ele, destinate oricărui scop dintre cele care urmează:

× Combaterea agenţilor nocivi pentru plante şi produse vegetale sau prevenirea 

acţiunii acestora.

× Favorizarea sau normalizarea producţiei vegetale, cu excepţia celor nutritive şi a 

celor destinate ingrăşării solurilor.

× Conservarea produselor vegetale, inclusiv protecţia lemnului.

× Starpirea plantelor nedorite.

× Starpirea unei părţi a plantelor sau prevenirea unei creşteri nedorite a acestora.

× Să anihileze, să distrugă sau să prevină acţiunea altor organisme nocive sau de 

nedorit, altele dăcât cele care atacă plantele.

Există diferite clasificări ale insecticidelor în funcţie de scopul pentru care sunt 

făcute, actiunea lor specifică şi aspectul acestora, în consecintă şi măsurile de prevenţie ce 

trebuie luate în considerare sunt multe, de aceea se recomandă să se citească întotdeauna 

instrucţiunile –FOS- fabricanţilor. Se vor păstra într-un loc cunoscut de către tot personalul 

firmei, ca în caz de accidente, să se poată lua măsurile de prim ajutor necesare şi să se 

contacteze telefonic autorităţile menţionate în acestea.

Riscurile ce derivă din utilizarea insecticidelor pot avea,,ca şi cauza toxicitatea 

acestora, şi alte efecte ale acestora, întrucât sunt corozive, iritante, inflamabile, explozive, 

etc….

Aceste cause de risc sunt comune mării majorităţi a produselor chimice, dar prezintă 

o particularitate în ceea ce priveşte toxicitatea, al cărui grad şi caracteristici sunt foarte 

importante la insecticide.

Substanţele toxice pot penetra în corp pe trei căi principale:

Introducerea în corp pe cale digestivă, se produce de obicei în majoriatea cazurilor, în 

mod accidental, că urmarea a ingerării unor alimente contaminate sau ingerând alimente cu 

mâinile contaminate.

3.1. Definiţie.

3.2. Principalele riscuri:

3.2.1. Calea digestivă.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
Volum I: Sector Agrozootehnic



13

Măsuri de prevenţie:

× Nu mancaţi, nu beţi, nu fumaţi fără să vă spalaţi pe mâini, imediat după ce aţi folosit 

insecticidele.

× Nu vom destupa găurile echipamentelor de aplicare a insecticidelor suflând.

× Nu vom depozita insecticidele în vase ca sticlele de băutură, care să nu aibă etichete.

× Nu vom transporta sau depozita insecticidele împreună cu mâncarea.

Introducerea în organism, pe cale respiratorie se produce, în special, când 

tratamentele se fac cu aerosoli şi pulverizatoare. 

Asfel pot penetra în corp produse care emană fum şi vaporii emanati de unele 

substanţe toxice şi de substanţele solide sau lichide pulverizate fin şi dispersate în aer.

Riscul inhalării acestora este mai mare în prioadele mai călduroase ale anului.

Măsuri de prevenţie:

× Vom folosi întotdeauna măşti când vom lucra cu insecticidele.

Este foarte important să se folosească masca potrivită pentru fiecare insecticide, de aceea se vor 

citi instrucţiunile acestora, unde ni se indică ce tip de mască trebuie să folosim pentru aplicarea 

insecticidelor.

Că regulă generală vom folosi măştile de tipul FFP1- pentru insecticide puţin toxice, nocive sau iritante.

                                                                                                  

 

  

de tipul FFP2 entru insecticide toxice şi de tipul FFP3- pentru insecticide foarte toxice.

3.2.2. Calea respiratorie.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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× Vom folosi insecticidele întodeauna într-un loc aerisit corespunzator.

× Vom evita în orice moment să inhalăm norul care se formează, când împraştiem 

insecticidele.

× Dacă în ziua impraştierii insecticidelor este vânt puternic, vom încerca să facem altă 

operaţiune, care nu prezintă riscuri legate de vânt. În cazul în care nu este posibilă 

schimbarea operaţiunilor între ele, atunci se va realiza aceasta operaţiune cu vântul în 

spate.

Introducerea în organism pe acestă cale se poate întampla nu doar prin stropirea sau 

impraştierea insecticidelor pe piele, ci şi folosind hainele de lucru contaminate sau printr-o 

expunere îndelungată la această pulverizare.

Ochii, gura, limba, mâinile şi braţele sunt în mod special expuse, când se realizează 

acest tip de sarcini, dar sunt expuse, de asemenea, şi corpul şi picioarele, de aceea, se vor folosi 

echipamentele de protecţie pentru fiecare parte a corpului.

× Pentru ochi, ochelari de protecţie sau mască intreagă.

× Pentru gura, măşti integrale sau pentru gură.

× Pentru mâini, mănuşi de aplicare a insecticidelor.

Mănuşile de aplicare a insecticidelor trebuie să fie impermeabile faţă de insecticide, 

nefiind bune în acest scop, mănuşile medicale.

× Pentru braţe, haine cu mâneci lungi sau mănuşi cu mâneci.

3.2.3. Calea cutaneă.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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× Pentru corp, se vor folosi costume sau salopete, mereu impermeabile. În acest caz, se 

recomanda că acestea să permită pielii să respire, caci altfel, vor fi incomode şi îi vor 

încurca.

× Pentru picioare, încălţăminte impermeabilă şi desigur, complet închisă.

Trebuie să ne protejăm atât când se aplică produdele, cât şi când se pregătesc acestea.

Se poate considera că riscul derivat din folosirea insecticidelor chimice persistă în 

cazul existenţei următorilor factori:

× Toxicitatea produsului: Pentru a anula efectul derivat din toxicitatea produselor, 

trebuie să se folosească formule cu un grad de toxicitate scăzut, fără efecte 

secundare şi sub formă de tablete eferveşcente, granule pulverizabile sau pungi 

solubile. În plus, trebuie să înlocuim produsele care conţin dizolvanţi organici în 

compoziţie, cu altele pe bază de apă.

× Modul de expunere: Să se reducă la maxim contactul direct cu insecticidele, astfel 

vom proteja calea de intrare a produselor în organism, aceste lucruri fiind menţionate 

în capitolul anterior al manualului.

× Timpul de expunere: Pentru a folosi timpul de expunere ca armă pentru combaterea 

efectelor pe care le au insecticidele asupra sănătaţii, trebuie să ne organizăm bine 

muncă. Adică, acesta muncă nu trebuie să fie făcută de aceeaşi persoană la toate orele 

prevăzute de programul de lucru, în ce priveşte aplicarea acestor substanţe. Acets 

timp se poate micşora, folosind maşinile de aplicare adecvate, care uşurează 

efectuarea tratamentutlui şi îl eficientizează.

Principalele riscuri pe care le putem întâlni în momentul folosirii acestui tip de produse 

sunt:

× Contactul lucrătorilor cu substanţele chimice (iritante, nocive sau toxice).

× Icendiu şi / sau explozie.

× Intoxicaţii.

Măsuri de sigurantă în ceea ce priveşte depozitarea:

× În depozitul de produse nu se vor stoca împreună cu nici un alt gen de produse cum ar 

fi: alimente pentru vite, băuturi, unelte, etc. şi, în nici un caz, nu vom mânca în el.

× Niciodată nu se va fuma, unde există insecticide şi în special în depozitele acestora.

× Vom folosi mănuşi de fiecare dată când umblăm cu produsele inmagazinate.

× Vom inmagazina produsele combustibile cât mai departe de produsele considerate 

inflamabile.

× Trebuie să se facă verificări periodice petru a descoperi posibilele alterări ale 

produselor.

3.3 Alte măsuri pentru a reduce riscurile în ceea ce priveşte sănătatea.

3.4 Depozitarea produselor fitosanitare.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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4. Activitetea de ingrijire a animalelor.

Din punct de vedere al prevenirii riscurilor de muncă, ingrijirea animalelor prezintă un 

risc specific, şi anume riscul biologic, derivat din cantitatea mare de boli pe care le pot 

transmite vitele.

În contiuare vom enumera cele mai frecvente riscuri din acest domeniu:

× Căderi la acelaşi nivel produse de pământul ce nu este drept şi / sau alunecări.

× Lovituri şi agăţări prin prăbuşirea structurii instalaţiilor.

× Agăţări/ striviri prin căderea sacilor şi a altor materiale depozitate.

× Riscul biologic provenit din ingrijirea animalelor.

× Lovituri şi agăţări cu unelte, maşini şi în timpul ingrijirii animalelor.

× Riscul electric.

Măsuri preventive:

× Vom verifica periodic siguranţa structurilor instalaţiilor şi vom raporta responsabilului 

toate neregulile întâlnite.

× Niciodată nu vom face activităţi care să provoace apariţia scânteilor în interiorul 

silozurilor.

Organizaţia mondială a sănătaţii (OMS), defineste zoonozele că pe acele boli care se 

transmit pe cale naturală, de la animalele vertebrate la om şi invers.

Există, în plus, alte boli infecţioase (bacteriene şi datorite unui virus) care, chiar dacă 

în mod normal nu se transmit de la om la animale, îi pot afecta pe ambii, pentru care se foloseşte, 

de asemenea, termenul de zoonoză.

Unele dintre bolile cele mai comune pe care animalele le pot transmite sunt bruceloza, 

antraxul, turbarea, tetanosul şi tuberculoza.

 4.1 Boli transmise de animale ( zoonoză).

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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Măsuri de prevenire: 

× Vom proceda periodic la dezinfectarea incăperilor unde stau animalele, pentru a 

elimina ţânţarii, muştele şi alte insecte, care sunt transmităoarele acestor boli.

× Vom stabili, pentru animalele, inspecţii veterinare cu frecvenţa cerută de fiecare caz.

× Vom spala şi vom dezinfecta imediat orice rană pe care ne vom fi provocat-o.

× Dacă lucram cu animale bolnave, vom ruga un veterinar să ne informeze asupra 

procedurii de urmat şi asupra riscurilor pe care le implică. În plus, vom folosi 

întotdeauna echipamentele de protecţie individuală- EPI- adecvate.

× Vom indeparta cadavrele animalelor aşa cum prevăd normelor oficiale stabilite pentru 

aceste cazuri.

5. Activitatea agrícolă.

În continuare, vom analiza anumite ramuri de lucru dintre cele mai întâlnite în domeniul 

agrozootehnic, în general şi unele din zona Extremadura, în particular.

Acest tip de muncă se desfăşoară doar într-o anumită perioadă a anului, deci vorbim de 

o muncă temporară.

Constă, în linii mari, în recoltarea fructelor din pom şi transportarea lor. Muncă se 

realizează în cea mai mare parte a zilei de lucru, în picioare, alternând cu poziţia agăţat, în 

unele cazuri întreaga zi de lucru se desfaşoară în aer liber.

Pentru a duce la bun sfârşit acestă sarcină, recoltătorii de măsline folosesc diferite 

unelte, scule, echipamente de lucru şi maşini, cum ar fi: tractoare, remorci, maşini de inţepat, 

vibrătoare ale tractorului şi manuale, mături şi recoltătoare, etc….

Factori de risc prezentaţi de activitatea de recoltare a măslinelor.:

× Suprasolicitare. Efortul fizic de acest gen este foarte mare, mai ales când, pentru 

recoltare, se folosesc metode tradiţionale, cum ar fi culesul. În ciuda folosirii 

echipamentelor de lucru moderne (vibrătoare), se depune oricum un efort fizic mare.

× Manevrarea manuală a incărcăturii. Când folosim metode tradiţionale, fructele, odată 

culese manual din pom, trebuie să fie transportate până la remorcă.

5.1. Recoltătorii de măsline.
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   ×  Leziuni musculare şi a scheletului. Pot apare datorită poziţilor forţate pe care le avem în 
timpul efectuării sarcinilor, atât manuale cât şi cele realizate cu ajutorul maşinilor, 
echipamentelor de lucru şi sculelor.

× Riscuri propii folosirii sculelor, echipamentelor de lucru şi maşinilor.
× Vibraţii. Sunt suferite de către lucratorii care folosesc vibrătoare manuale pentru 

recoltare.

   ×    Înţepături de insecte ce se află în zona în care lucrăm.

Măsuri preventive de luat pentru evitarea acestor riscuri:

× Înainte de a începe ziua de lucru, vom verifica starea tuturor sculelor, uneltelor, 
echipamentelor de lucru şi maşinilor, pe care le vom folosi şi vom colabora pentru 
menţinerea lor în bună stare. 

× Vom folosi sculele, uneltele, echipamentelor de lucru şi maşinile, doar pentru a face 
ceea ce au fost proiectate să facă, conform instrucţiunilor fabricantului.

× Vom avea grija să păstrăm în bună stare echipamentele de protecţie individuală care ni 
se vor distribui.

× Vom urma recomandările făcute în Manualul de baza pentru formarea lucrătorilor 
(vol.0), cu referire la bunele practici în ceea ce priveşte manevrarea greutăţilor.

× Ar trebui să evităm poziţiile proaste, deoarece petrecerea unul timp îndelungat în 
aceste poziţii ne va provoca dureri de spate chiar şi leziuni.

× Pentru a ne proteja de vibraţii, vom folosi, dacă este posibil, echipamentele de lucru pe 
care le are tractorul (vibrătoare de umbrelă). În cazul în care nu dispune de aceste 
mijloace, vom face pauze adecvate şi, dacă este posibil, ne vom întoarece la folosirea 
vibrătoarelor manuale.

Această este o meserie dintre cele mai îatâlnite în sectorul agricol, deoarece include o 
mare diversitate de activităţi.

În linii mari, constă în manevrarea tractorului şi a sculelor folosite în procesele 
productive, realizarea controlului şi păstrarea lui în bune condiţii. Alte funcţiuni sunt:

× Nivelarea solului culturii.

× Realizarea unor munci pregătitoare în ceea ce priveşte solul de cultivat.

5.2. Tractorist-manevrant agricol.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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× Împrăştierea substanţelor fertilizante.

× Semănatul.

× Efectuarea tratamentelor fitosanitare.

× Efectuarea operaţiunilor de recoltare.

× Transportul şi depozitarea produselor şi colectarea lor.

× Efectuarea unor operaţiuni periodice de verificare a tractorului şi a echipamentelor 

de lucru şi a sculelor.

Acesta este o activitate care se desfăşoară din când în când, afară, în aer liber şi în 

interiorul cabinei tractorului. Cu o frecvenţa mai mică, se desfăşoară şi în interiorul halelor 

industriale.

Activităţile proprii acestei munci se desfăşoară, în cea mai mare parte a zilei de lucru, 

în picioare, alternând cu poziţia şezut.

Pentru a duce la bun sfârşit sarcinile lor, lucratorii folosesc în general: tractoare, 

pluguri rotative, de disc, grape, etc…

Factori de risc în manevrarea tractorului:

× Activităţile agricole că şi cele de depozitare necesita un mare efort fizic di partea 

lucratorului, care poate duce la epuizare fizică.

× Manevrarea manuală a greutăţilor. Atât în operaţiunile agricole, cât şi în cele de 

depozitare a produselor şi de colectare a acestora, se manevrează greutăţi.

× Riscuri proprii folosirii maşinilor şi echipamentului de lucru.

× Leziuni musculare, provenite din vibraţiile pe care le suferă lucratorul, când işi 

desfăşoară activitatea în interiorul cabinei tractorului, că şi poziţiile forţate în carea 

acesta poate sta, în timpul desfăşurării activităţilor lucrative.

× Stare de rău datorită căldurii. Deoarece cea mai mare parte a zilei se desfăşoară în 

aer liber, putem fi expuşi la temperaturi ridicate. Se întâmplă acelaşi lucru şi când 

suntem în cabina tractorului.

× Intoxicări şi otrăviri, întrând în contact cu substanţele chimice pe care le folosim.

× Accidente de circulaţie, pe traiectoria maşinilor şi uneltelor lângă zona de lucru.

Manual de Formare a Lucrătorilor in Prevenirea Riscurilor de Muncă. 
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Măsuri de prevenire pentru diminuarea riscului de producere a accidentelor:

      × Înainte de a începe programul de lucru, să se verifice starea de funcţionare a tuturor 

sculelor, uneltelor, echipamentelor de lucru şi maşinilor care se vor folosi şi să se 

colaboreze pentru o menţinere a lor în această stare.

× Înainte de a incepe orice manevră pe teren, se vor verifica condiţiile în care acesta se 

află şi se vor evalua posibilele pericole ce pot apărea.

× Se vor folosi sculele, uneltele, echipamentele de lucru şi maşinile doar în scopul penru 

care au fost fabricate, conform instrucţiunilor fabricantului.

× Vom avea grija să se păstreze în bună stare echipamentele de protecţie individuală 

care se vor distribui.

× Vom urma instrucţiunile conţinute în “Manualul de baza pentru formarea muncitorilor 

(vol.0)”, referitoare la practicile de manevrare a utilajelor.

× Când temperaturile vor fi ridicate, se vor consuma suficiente lichide, ca să se evite 

deshidratarea sau epuizarea din cauza căldurii.

× Pentru a reduce efectele provocate de vibraţiile tractorului, trebuie să se realizeze 

revizii şi trebuie să fie intreţinut aşa cum se specifică în manualul de instrucţiuni 

distribuite de fabricant. În plus trebuie să se contibuie la menţinerea în stare bună a 

tuturor maşinilor şi echipamentelor de lucru în general.

× Pentru a ne proteja de riscurile ce deriva din utilizarea subsţantelor chimice, trebuie 

să ţinem cont de toate metodele de prevenţie, expuse în capitolul 3 al prezentului 

manual.

× Ar trebui să ţinem cont de toate normele conţinute în codul de circulaţie în vigoare 

când conducem maşini de lucru.

Curaţarea pomilor şi plantelor e necesară în multe operaţiuni ce au legătură cu 

agricultura. Chiar dacă aceasta curaţare poate părea o activitate ce nu prezintă riscuri, 

persoanele care fac acest lucru trebuie să fie consţiente de riscurile şi pericolele pe care

le prezintă.

În linii mari, această muncă constă în scurtarea crengilor unui copac sau arbust şi în 

acest scop sculele, echipamentele de lucru şi maşinile mai utilizate sunt: foarfeci pentru 

curaţare manuale şi scule electrice, scări de mână, ferastraie electrice, obiecte pentru 

curaţarea crengilor, obiecte pentru tăierea vârfurilor, etc….

Operaţiunile de curăţare a pomilor se realizează în exterior, cu program de lucru 

complet, în picioare, alternând această poziţie cu altele. Adesea, muncă de curăţare se face la 

înălţime mare.

Factorii de risc cei mai întâlniţi sunt:

× Epuizarea fizică datorată unor eforturi fizice mari, inerente acestei activităţi.

× Manevrearea unor obiecte grele.

× Riscuri ce derivă din folosirea sculelor, echipamentelor de lucru şi maşinilor.

× Răspandirea unor aschii care pot afecta ochii şi care provin din tăierea crengilor.

5.3. Curăţarea pomilor.
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× Tăieturi şi zgârieturi cauzate de căderea frunzelor.

× Inhalarea unor particule din aer, produse în timpul tăierii crengilor şi frunzelor (prin 

tăierea sau scurtarea acestora).

× Lovituri sau contuzii provocate de crengile care cad.

× Tăieturi şi zgârieturi provocate de sculele pentru tăiat, necesare în scopul realizării 

acestei munci. Acestea prezintă un pericol comun: lame ascuţite şi vârfuri unde poate 

să se agaţe o parte a corpului.

× Riscul curentării, provenit din necesitatea realizării acestei activităţi la o înălţime 

mare unde se pot atinge firele electrice.

× Zgomot provenit di folosirea echipamentelor de lucru.

× Inţepături de insecte ce se pot întâlni în zona în care lucrăm.

Măsurile preventive necesare pentru diminuarea acestor riscuri sunt:

× Înainte de a începe tăiatul crengilor, trebuie să cunoaştem pericolele acestei 

activităţi, tehnicile realizării ei în sigurantă, manevrarea sigură a sculelor, siguranţa 

pe scări şi siguranţa echipamentelor de protecţie individuală necesare, ce trebuie 

folosite.

× Ar trebui să ne îmbrăcăm adecvat acestei munci, pentru a ne proteja. Echipamentele 

de protecţie individuală cum ar fi: ochelari, mănuşi, pălării, cizme de siguranţă, cămăşi 

cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, ne vor ajuta să ne protejam de multe pericole 

prezentate de această muncă.

× Ar trebui să ne îmbrăcăm conform condiţiilor climatice: haine subţiri pentru zilele 

călduroase şi haine mai groase pentru zilele reci şi umede.

× Când din motive legate de tăierea crengilor trebuie să ne apropiem mult de acestea, ne 

vom proteja ochii cu ochelari sau măşti de protecţie facială.

× Ar trebui să avem o bună practică de folosire a scărilor, deoarece se realizează 

această muncă la o înălţime mare, incluzând tehnicile sigure de a urca pe ele, folosirea 

şi întreţinerea acestora.

× Ar trebui să purtăm cizme cu o talpă bună care să ne permită o urcare adecvată atunci 

când folosim scările.

× Ar trebui să observăm existenţa firelor electrice şi să evităm să le atingem cu 

frunzele, echipamentele de tăiat sau echipamentele de urcare, dacă acestea se 

foloesc.

× Vom folosi tehnici corecte pentru ridicarea obiectelor grele, menţionate în  “Manulul 

de bază pentru formarea muncitorilor”(vol 0) care se referă la bunele practice de 

manevrare a utilajelor.

× Vom evita poziţiile greşite.

× Vom folosi protectoare auditive când vom lucra cu scule electrice.

× Vom bea suficiente lichide pentru a evita să ne deshidratăm sau să ne epuizăm din 

cauza căldurii.

× Vom lua pauze scurte şi dese, în mod repetat.

× Vom observa cu atenţie zonele de lucru din punct de vedere al existenţei insectelor şi 

vom evita să intrăm în contact cu ele.
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5.4. Folosirea produselor fitosanitare.

5.4.1. Norme privitoare la cumpararea şi transportul produselor:

Utilizarea şi aplicarea adecvată a produselor fitosanitare, implica reducerea riscurilor 

intoxicării, atât pentru personalul ce le foloseşte cât şi pentru consumător, că de exemplu, 

reducerea impactului asupra diverselor animale sua mediului inconjurător şi mărirea eficienţei 

contra plagilor şi a bolilor pe care dorim să le combatem.

Controlul fitosanitar al culturii presupune efectuarea unei serii de tehnici de aplicare a 

produselor chimice, care implică folosirea corectă a acestora.

Aceasta activitate se desfăşoară în maniera obişnuită în exterior, în general şi cu o 

frecventă mai mică în interiorul halelor industriale. Sarcinile se realizează aproape pe toată 

durată zilei de lucru, în picioare.

Factori de risc ce apar în realizarea acestei munci:

× Activităţile agricole, că şi cele de depozitare implică un efort fizic mare din partea 

lucratorului, care poate duce la epuizare fizică.

× Manevrarea manuală a greutăţilor. În operaţiile de depozitare se manevrează obiecte 

grele.

× Riscuri proprii utilizării maşinilor şi echipamentelor de lucru. 

× Intoxicări şi otrăviri datorate contactului cu substanţele chimice folosite.

× Contactul cu produsele chimice.

× Stropirea datorată folosirii necontrolate a produselor.

× Stare de rău datorată căldurii. Deoarece cea mai mare parte a zilei de lucru se 

desfăşoară în aer liber, putem fi expuşi la temperaturi ridicate.

× Riscul unui incendiu şi/sau unei explozii.

Măsuri de prevenire ce trebuie adoptate:

× Hotărârea de a trata şi alegerea produselor trebuie să fie realizată de câtre 

personalul calificat.

× Nu trebuie cumpărate produse care nu sunt ambalate sau cu ambalajul deteriorat. 

Ambalajul trebuie, în mod obligatoriu, să aiba şi eticheta corespunzatoare.

× Vom citi cu atenţie eticheta pentru a ne convinge ce este adecvat cerinţelor noastre, 

ţinand cont de instrucţiuni, pentru o bună folosire a acestora.

× Vom verifica existenţa unui număr de inregistrare oficial, deoarece folosirea unor 

produse neautorizate este un risc pentru toţi.

× Transportul se va face separat, nu împreună cu persoane, animale sau orice alt gen de 

produse şi niciodată nu se va face în cabina maşinii, nici fără ambalajele lor originale. 

Vom aplica măsurile necesare dacă se produc pierderi.
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5.4.2. 

5.4.3. Norme pentru pregatirea lichidului pentru tratament:

5.4.4. Norme pentru efectuarea tratamentului:

Norme privitoare la depozitarea produselor

× Vom păstra produsele în locuri sigure şi create exclusiv pentru acest scop, 

departe de surse de căldură şi de lumina soarelui şi în mod correct aerisite, ferite de 

accesul copiilor, persoanelor inexperte şi animalelor.

× Nu vom depozita insecticidele cu alimentele sau nutreţul, şi nici fără ambalaj.

× Nu vom aşeza ambalajul unul peste altul, în scopul evitării deteriorării acestora prin 

cădere şi implicit a impraştierii lor.

× În primul rând trebuie să verificăm buna funcţionare a echipamentului de aplicare.

× Vom citi cu atenţie eticheta produselor şi vom alege doza corectă.

× Vom fi foarte precauţi când vom folosi produse concentrate, folosind echipamentul de 

protecţie potrivit şi evitând contactul produsului cu pielea şi ochii.

× Vom pregăti cu grija liechidele în loc deschis, cu spatele la vânt, cu apa curată şi săpun 

lânga noi.

× Vom dispune de instrumentele potrivite pentru a măsură şi a goli (vase, cântare, pâlnii), 

pe care trebuie să le spălăm după utilizare şi care trebuie să fie făcute exclusiv pentru 

acest scop.

× Vom folosi apă curată pentru tratament.

× Vom calcula volumul lichidului în funcţie de suprafaţă de tratat şi de starea în care se 

află cultura, evitând să fie o doză prea mare.

× În cazul solidelor solubile, acestea se vor dizolva într-un vas, înainte de a le pulveriza 

pentru tratarea culturii şi le vom dizolva pe rând (unul câte unul) în cazul unui amestec. 

Produsele lichide se pot pune direct în recipientul pentru tratare, atunci când nivelul 

apei ajunge la jumătatea volumului necesar.

× Amestecul produselor se va realiza doar atunci când e cazul şi întotdeauna după ce ne-

am asigurat că nu implică nici un risc pentru persone, culturi şi mediul inconjurător.

× Vom folosi lichidul cât mai repede cu putinţa (înainte de a se incheia ziua), pentru a 

evita că acesta să-şi piardă proprietăţile. 

× Tratamentul trebuie să se realizeze de câtre personalul calificat pentru evitarea 

riscurilor şi pentru că acesta să fie eficient.

× Vom folosi echipamentul de protecţie adecvat.

× Vom indepărta copiii, gravidele şi orice persoană care nu este protejată, în mod corect.

× Ne vom asigura că alte persoane să nu acţioneze în locul în care se va aplica 

tratamentul.

× Nu vom mânca, nu vom bea, nu vom fuma, nici nu ne vom duce la toaletă în timpul 

efectuării tratamentului, fără să ne spălăm în mod obligatoriu.

× Vom ţine cont de condiţiile climatice, înainte de efectuarea tratamentului.

× Vom evita ca norul rezultat în urma expulzării substanţelor să vină asupra noastră.

× Vom impraştia produsul în mod uniform pe toată zonă tratată, regland viteza de 

avansare şi cantitatea de eşcire prin găurele şi vom evita că aceasta să cada pe sol.

× În cazul blocării găurelelor sau filtrului, le vom inlocui sau le vom elibera cu apă cu 

presiune sau aer, dar niciodată nu trebuie să se cureţe suflând cu gura.
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× Nu este bine că acest tratament să fie efectuat de aceeaşi persoană mult timp. În cazul 

în care vă simţiţi rău, abandonaţi cultura şi faceţi un duş.

× La sfârşitul tratamentului, trebuie să curăţăm cu grija echipamentul de aplicare, vom 

distruge ambalajele goale şi le vom duce la containere speciale, după ce le vom spăla. 

Persoanele care efectuează tratamentul, trebuie să-şi facă un duş, să-şi spele hainele 

şi echipamentul de protecţie, separat de restul hainelor, de câte ori îl folosesc şi să-l 

ţină într-un loc adecvat. Vom respecta locul de sigurantă pentru colectarea 

reziduurilor.

× Vom apela la un medic şi-î vom arăta etichetele dacă este posibil sau îi vom indica numele 

de insecticidelor utilizate recent. Oricare dintre următoarele simptome se poate 

datora unei intoxicări: sensibilitate foarte mare, transpiraţie excesivă, iritare, arsuri 

sau mâncărimi ale pielii, vedere incetosata, înţepături sau arsuri ale ochilor, stări de 

vomă, dureri abdominale, salivaţie abundentă, dureri de cap, ameţeli, contracţii 

musculare, bălbăială, tuse, dureri în zona sternului, dificultăţi de respiraţie, etc. 

Trebuie să sunaţi la Institutul Naţional de Toxicologie (tel. 95.562.04.20).

× Dacă trebuie să ingrijim vreun intoxicat, vom apela la asistanţa medicală sau vom duce 

pacientul în cel mai apropiat loc unde să-l poată primi. În cazul în care nu este posibil să 

fie mutat urgent sau aşteptând asistenţa medicală, trebuie să facem următoarele 

operaţiuni:

5.4.5. Norme de aplicat în caz de intoxicare:

· Vom duce persoana departe de locul accidentului. 

· Vom face în aşa fel încât pacientul să respire. Vom curăţa orice rest de 

  vomă sau substanţe insecticide din gura pacientului. Vom ţine mandibula 

  acestuia spre faţă şi capul spre spate. Vom efectua dacă este posibil 

  respiraţia “gură la gură”, dacă este necesar.

· Vom scoate hainele contaminate, rapid şi complet, inclusive 

              încălţămintea şi vom spăla pacientul cu apă din abundenţă. În lipsa apei, 

  vom curăţa uşor tot corpul cu un burete sau cu hârtie, care vor trebuie să 

  fie distruse imediat.

· Vom aşeza pacientul întins pe o parte cu capul mai jos decât restul 

              corpului. Dacă pacientul este inconstient, îi vom ţine mandibula spre faţă 

  şi capul inclinat spre spate, pentru a-i asigura şi a-i uşura respiraţia. 

· Vom controla temperatura pacientului, astfel încât, dacă este mai 

              ridicată şi transpiră exceşiv, va trebui să-l ajutăm să-i scadă, umezindu-i 

  corpul cu un burete cu apă rece. Dacă-i este frig, îl vom acoperi cu o 

  pătură, pentru a-i menţine temperatura normală. 

· Niciodată nu-i vom provoca voma cu excepţia situaţiilor când acest lucru 

              este indicat în mod expres, pe etichetă.

· Dacă are convulsii, vom introduce un separator flexibil între dinţi.

· Pacientul nu trebuie să fumeze nici să consume băuturi alcoolice. Nu 

  trebuie să consume, de asemenea, nici lapte.
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6.Evaluare

Riscuri commune pentru toate maşinile agricole

2.1.1.- Dintre următoarele riscuri, care nu este un risc comun pentru toate maşinile agricole?

a) Strivirea

b) Loviturile şi contuziile datorate energiei acumulate. 

c) Exploziile.

d) Scurtarea, secţionarea şi amputarea membrelor

Tractorul agricol

Tractorul agricol

2.2.- Când vom folosi tractorul….

a) Reparăm toate defecţiunile pe care le observăm efectuând revizia acestuia

b) Folosim maşina chiar dacă prezintă riscuri.

c) Nu este necesar să se facă revizia dacă zona în care acesta este folosita este curata şi fără obstacole.

d) Nu este obligatoriu să se respecte normele de circulaţie în vigoare.

× După ce o persoana a suferit o intoxicaţie datorită insecticidelor, trebuie să se 

urmeze recomandările de mai jos:

 · Vom evita orice posibilitate de a mai intra în contact cu insecticidele.

·  Nu vom intra în nici o zona sau spaţiu tratat, nici în vecinătatea lui, până 

   când produsul nu se va fi uscat sau nu va exista deloc.

·  Vom evita să stăm în locuri, vehicole, etc., care să conţină sau în care să 

   se foloseasca astfel de produse.

·  Nu vom folosi aceleasi haine sau alte obiecte care s-au folosit în timpul 

   aplicării insecticidelor, chiar dacă înainte s-au folosit aşa cum era 

   prevăzut.

·  Vom urma tratamentul şi sfaturile medicale specifice, date în aceste 

   cazuri.

2.1.- Un risc specific folosirii acestuia este….

a) Explozia.

b) Răsturnarea laterală şi frontală.

c) Incendiul.

d) Dezordinea.
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Activităţi de ingrijire a animalelor

4.1.- 

4.2.- 

Un risc principal a subsectorului agricol este…..

Contactul cu animalele poate provoca contagierea cu….

a) Accidentele de circulaţie.

b) Intoxicaţiile cu produse chimice.

c) Riscul biologic legat de contactul cu animalele.

d) Incendiul şi/sau explozia.

a) Turbare.

b) Oreion..

c) Varicelă.

d) Apendicită.

Posturi de lucru

5.1.- Care dintre următoarele măsuri nu corespunde unui lucrător ce recoltează măsline?

a) Vom evita poziţiile proaste.

b) Când temperaturile sunt ridicate, vom consuma suficiente lichide, pentru a evita deshidratarea sau 

epuizarea datorită căldurii.

c) Pentru a ne proteja de vibraţii, vom folosi, dacă este posibil, echipamentele de lucru adeguate la 

tractorul (vibrătoare de umbrelă).

d) Prabuşirea elementelor de inmagazinare şi căderea obiectelor depozitate.

Folosirea şi depozitarea insecticidelor

3.1.-

3.2.- 

3.3.- 

 … Un insecticid nu se foloseşte pentru….

Când folosim insecticidele putem să utilizăm ca echipament de protecţie individualp….

Când depozităm produsele fitosanitare….

a) Protejarea plantele de razele soarelui.

b) Combaterea agenţilor nocivi pentru culturi şi produse vegetale, sau prevenirea acţiunii lor.

c) Distrugerea plantelor nedorite.

d) Sporirea sau normalizarea producţiei vegetale.

a) Protectoare auditive şi tampoane

b) Echipamente de filtrare (de protecţie a căilor respiratorii).

c) Fixare de siguranţă.

d) Cască.

a) Nu este necesar să se folosească în nici un caz mănuşi când umblăm cu vreunul din produsele.     

inmagazinate.

b) Putem să mâncăm, să fumăm şi să bem în zona destinată depozitarii insecticidelor.

c) Vom inmagazina produsele combustibile cţt mai aproape de produsele inflamabile.

d) Când depozităm insecticidele, niciodată nu le vom inmagazina împreună cu nici un alt tip de produse, cum     

ar fi, alimente pentru vite, băuturi, scule, etc….
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7. .

“Antonia Toro 

Martin” “Cerca del Colegio, S.L.”

Mulţumiri

Realizarea acestui manual a fost posibilă cu colaborarea firmelor 

şi  cu acest cabinet, care ne-au pus la îndemână informaţii 

atât despre instalaţii cât şi despre metodele de lucru şi uneltele utilizate pentru desfăşurarea 

obişnuită a acestei munci. 

Posturi de lucru

5.2.- 

5.3.- 

5.4- .

Pentru un post de tractorist- manipulant agricol, riscurile cele mai frecvente sunt:

Pentru a realiza cureţănia pomilor este de dorit să folosiţi:

O persoană care foloseste produse fitosanitare, pregăteste substanţele lichide  

a)        Nici unul, dacă se folosesc mănuşi de protecţie mecanică

b) Nici unul, dacă se folosesc mănuşi de protecţie mecanică şi brâu sau burtieră.

c) Vibraţii.

d) Prabuşirea elementelor de inmagazinare şi căderea obiectelor depozitate.

a) Ochelari, mănuşi, cizme şi haine adecvate.

b) Ochelari, mănuşi şi şoşoni.

c) Mănuşi şi brâu.

d) Nu ste necesară folosirea nici unui echipament de protecţie individuală sau colectivă.

a) Fără să verifice înainte buna funcţionare a echipamentului de aplicare. 

b) Cu apă, care nu trebuie neapărat să fie curată.

c) Fără să-şi ia maxime măsuri de precauţie atunci când foloseşte produse concentrate şi fără să folosească 

echipamentul de protecţie adecvat.

d) Într-un loc deschis, cu vântul în spate şi cu apă curată şi săpun în apropiere.
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GABINETE TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CONFEDERACIÓN REGIONAL 
EMPRESARIAL EXTREMEÑA

C/ Castillo de Feria, s/n. 06006 BADAJOZ
TEL. 924 28 61 61 - FAX. 924 28 62 53-51

www.prl-creex.es

“Gabinete de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales” a 

“Confederación Regional Empresarial Extremeña –CREEX-“ 

continua sa lucreze din zi in zi pentru a ameliora conditile de 

munca a intreprinderilor.

Motiv pentru care am elaborat aceasta carte de 

formare, carte care face parte de o colectie de documente 

care avem speranta sa fie potrivite cu nevoile a tuturor 

intreprinderelor. De aceea, din nou va amintim ca cea mai 

buna forma de adecuare acestelor produse realizate de 

acest cabinet la cererilor interprinderelor este ca evolutia 

acestelor sa fie determinata de critica si sugerarea 

anteprenorilor, cadrulilor de conducere si muncitorilor 

intreprinderilor la care sunt dirijate.


