
Opieka nad dziećmi TAK NIE

Czy dzieci wiedzą o zagrożeniach związanych z pracą w gospodarstwie?

Czy dzieci mają zapewnioną opiekę w okresie wzmożonych prac polowych, takich jak siewy, żniwa i inne?

Czy Państwa dzieci mają bezpieczne, wydzielone miejsce zabaw – z dala od budynków gospodarczych, tras przepę-

du zwierząt,  pracujących i przejeżdżających maszyn itp.?

Czy zachowujecie Państwo szczególną ostrożność przy korzystaniu z ciągników i maszyn, jeśli w pobliżu znajdują 

się dzieci?

Zagroda TAK NIE

Czy studnie, szamba, wykopy, zbiorniki na gnojowicę i inne niebezpieczne zagłębienia są zabezpieczone przed 

możliwością wpadnięcia do nich dzieci?

Czy z podwórza uprzątane są kawałki drutu, stłuczone szkło, inne niebezpieczne odpady (np. azbest) mogące być 

przyczyną skaleczeń i chorób u bawiących się na podwórzu dzieci?

Czy maszyny, zwłaszcza brony, sprzęt do oprysków, ostre narzędzia (np. widły, noże, kosy, siekiery), przechowywa-

ne są z dala od miejsc zabaw i przebywania dzieci?

Czy maszyny, dwukołowe przyczepy odłączone od ciągnika lub zdemontowane elementy np. koła, pozostawiacie 

Państwo w stabilnej pozycji, tak aby nie przewróciły się, nawet jeśli wejdą na nie dzieci?

Pomieszczenia gospodarcze TAK NIE

Czy zapewnione są bezpieczne wejścia na poddasza i strychy gospodarcze (wytrzymałe drabiny, dobrze oświetlone 

schody z poręczami)?

Czy drabiny są zabezpieczone przed wchodzeniem na nie przez dzieci? 

Czy ścienne i stropowe otwory do przyjmowania i zrzucania siana i słomy są odpowiednio zabezpieczone (zamykane 

drzwi, pokrywy, barierki ochronne)?

Czy drzwi i wrota do pomieszczeń gospodarczych są zabezpieczone przed możliwością samoczynnego zamknięcia 

(np. przez podmuch wiatru), które grozi uderzeniem lub przygnieceniem dziecka?

Czy bele słomy i siana ułożone są w sposób wykluczający ich przypadkowy upadek na dziecko?

Prace transportowe TAK NIE

Czy uruchamiając samochód, kombajn, ciągnik lub inną maszynę, upewniacie się Państwo, że w bezpośrednim 

sąsiedztwie nie przebywają dzieci?

Czy ruszając z miejsca ciągnikiem, samochodem bądź kombajnem, zawsze dajecie Państwo sygnał dźwiękowy?

Czy zawsze wyłączacie Państwo silnik ciągnika, wychodząc z niego nawet na krótką chwilę?

Czy parkując ciągnik, zostawiacie go Państwo na biegu i z zaciągniętym hamulcem ręcznym? Czy zawsze opuszczając 

kabinę ciągnika, wyjmujecie Państwo kluczyki ze stacyjki, aby nie dopuścić do uruchomienia maszyny przez dzieci?

Dzieci nie powinny być przewożone w kabinach ciągników, na pomostach kombajnów oraz na wozach i przyczepach 

załadowanych słomą lub sianem. Czy przestrzegacie Państwo tego?

Czy przenośniki ślimakowe i taśmowe, jeżeli są używane w gospodarstwie, posiadają odpowiednie osłony ochronne?

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń 
ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-
szej Listy Kontrolnej.

Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można 
odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-
nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia.
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Maszyny TAK NIE       

Czy zabraniacie Państwo nieletnim samodzielnej obsługi kombajnów oraz ciągników z doczepionymi  lub zawieszo-

nymi maszynami współpracującymi?

Czy stosujecie osłony wału przegubowo-teleskopowego oraz czy są one kompletne i nieuszkodzone?

Czy zabraniacie Państwo dzieciom przebywania na pomostach siewników, kombajnów oraz sadzarek podczas pracy 
tych maszyn?

Obsługa zwierząt TAK NIE

Czy zabraniacie Państwo dzieciom pracy przy obsłudze dużych rozpłodników, załadunku i rozładunku zwierząt 
oraz przy ich uboju?

Czy, kiedy zrzucane są bele słomy, zawsze zwracacie Państwo uwagę na to, aby pod otworem zrzutowym lub obok 
sterty nie znajdowały się dzieci?

Czy ograniczacie Państwo obecność dzieci w chlewniach, pomieszczeniach chowu drobiu, zadawania pasz zwierzę-
tom – z uwagi na zapylenie i możliwość wywołania u dzieci uczuleń?

Bezpieczeństwo elektryczne oraz pożarowe TAK NIE

Czy obwody elektryczne zabezpieczone są wyłącznikami ochronnymi (fabrycznymi, a nie naprawianymi), a skrzynki 
rozdzielcze prądu elektrycznego są pozamykane?

Czy kończąc pracę z narzędziami elektrycznymi, takimi jak wiertarki, szlifierki tarczowe, pilarki, nitownice, zawsze 
odłączacie je Państwo od źródeł zasilania? 

Czy przewody elektryczne, przełączniki i inne urządzenia pod napięciem umieszczone są wystarczająco wysoko, 
tak aby były poza zasięgiem dzieci?

Czy instalacja elektryczna jest w dobrym stanie technicznym?

Chemikalia TAK NIE

Czy przechowujecie Państwo środki ochrony roślin, zaprawy do nasion i zaprawione już nasiona, oleje i smary 
oraz konserwanty do kiszonki w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem dzieci?

Czy przechowujecie Państwo lekarstwa, środki czyszczące i dezynfekujące, środki ochrony roślin w ich oryginalnych 
opakowaniach oraz w zamknięciu, tak aby dzieci nie miały do nich dostępu?

Czy przestrzegacie Państwo zasady, aby nie przechowywać środków toksycznych, żrących, dezynfekcyjnych oraz 
preparatów do ochrony roślin w butelkach i innych opakowaniach po środkach spożywczych lub lekarstwach?

Czy zawsze upewniacie się Państwo, że dzieci znajdują się w bezpiecznej odległości, kiedy prowadzone są prace 
z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji, takich jak środki ochrony roślin i inne chemikalia?

Czy przechowujecie Państwo zapałki, zapalniczki, środki czyszczące, tytoń i alkohol poza zasięgiem dzieci – szcze-
gólnie wtedy, gdy dzieci zostają same?

Bezpieczne praktyki i pierwsza pomoc TAK NIE

Czy w gospodarstwie znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy? 

Czy potraficie Państwo, w razie konieczności, udzielić pierwszej pomocy?

Czy w gospodarstwie znajduje się punkt przeciwpożarowy z podręcznym sprzętem i środkami gaśniczymi?

Czy Państwa dzieci znają zasady zapobiegania pożarom i używania sprzętu gaśniczego?

Czy dzieci znają numery alarmowe służb ratunkowych (Policja, Pogotowie, Straż Pożarna) oraz numer 112 
i czy wiedzą jak wezwać pomoc w razie potrzeby?

Pytania Listy Kontrolnej odnoszą się do bezpieczeństwa wszystkich osób mieszkających w gospodarstwie lub innych, 

przebywających tu na co dzień lub tylko od czasu do czasu, na przykład sąsiadów, pracowników sezonowych, letników, 

każdego, kto wchodzi na teren obejścia. Dlatego warto wypełnić naszą Listę, nawet jeśli w gospodarstwie nie ma dzieci. 
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