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Rizikos pavojaus
šaltiniai/
Identifikuota rizika

Dalyvavo:

Tvartas su įrengtomis gyvuliams stovėjimo vietomis
Tikimybės žala

S

Žalos pasekmės?
Kas galėtų
atsitikti?

K

Rizika

Labai tikėtina – 5

Melžimas

Tikėtina -3

Labai pavojinga – 5

Daukartinis darbas. Vilioti su miltais. Išlikti ramiems, leisti gyvuliams
pažinti jūsų balsą.

25
3x4
Labai pavojinga - 4

2x5

Nedidelė tikimybė –

Mėšlo tvarkymas
Maišymas

Labai tikėtina – 4

Mėšlo barstytuvų
pildymas

Tikėtina - 3

Labai pavojinga -5
10

2

4x5
Labai pavojinga - 5
20
3x3
Kritiška/pavojinga 3

9

2x2
4

Gerai paruošti pirmaveršias veršiavimuisi, greita orientacija. Išlikite
ramūs ir pasisaugokite , kad gyvuliai neprispaustų jūsų.

12

Gyvulių šėrimas iš
ruloninių kitkų arba
silosu

Veiksmingumo
rizika

SxK

SxK
5x5

Gyvulių pervarymas į
kitą vietą

Ką galima padaryti norint sumažinti rizikos pasekmes? Prevencinės
priemonės

2x2
4

Venkite vaikščioti kai virš jūsų yra pakabinami įrenginiai. Įjunkite
ventiliatorius siloso saugyklose, kad gerai vėdintūsi ir būtų skersvėjis.
Pavojus nukristi, atidarykite vėdinimosi angas. Sertifikuoti pakėlėjai.
Naudojant nedidelius pakrovėjus ir truck reikalaujama turėti
vairavimo sertifikatą.
Mėšlo maišymas turėtų būti atliekamas , kai yra tinkama vėjo
kryptis. Gerai išvėdinti tvartą, jeigu yra galimybė tai išvaryti gyvulius
iš tvarto. Venkite būti tvarto patalpoje kai maišomas mėšlas. Turi
būti dujų matuoklis.

1x2

Užpildykite tuščias vietas. Saugokitės perdavimo veleno ir liukų.

2x1

2

2x5
10

2

1x3
Veršelių laikymas
garduose

Nedidelė tikimybė - 1

Ergonomika

Tikėtina - 3

Kritiška/pavojinga
3

Kada vyksta sudėtingas veršiavimasis, visada išsikvieskite pagalbą ir
naudokitės pagalbinėmis priemonėmis.

3
3x4

2
Atlikite įvairius darbus. Visada būkite pastabus darbe!

3 x4
Tikėtina - 3

Labai pavojinga -4
12

Cheminės medžiagos;
valymo priemonės,
chloras, Kjemikalier;
Vaskemidler, klor,
VirkonS

4x4
Labai didelė tikimybė 4

2x2

Labai pavojinga - 4
12

Susidėvėjimas

1x2

Labai pavojinga
16

4
Keisti darbų atlikimo padėtį, prisitaikyti prie darbo įrankių, melžimo
vežimėlių ir plovimo/melžimo kibirų bei veršelių girdymo automatų,
melžimo vietos/takelio, prijungtų prailgintų melžimo ir vakumo
žarnų.
Viską saugoti saugiai. Naudoti dozavimo automatą bei plovimo
automatą. Naudoti pirštines.

2x2
4
2x2
4

