
Młody Czytelniku
Każdego roku na wsi dochodzi do wielu tragicznych wypad-

ków. Ulegają im zarówno dorośli, jak i dzieci. Najczęściej zdarza-
ją się przy pracach polowych, zwłaszcza w okresie żniw, ale tak-
że podczas różnych zajęć gospodarskich. Dla Ciebie szczegól-
nie niebezpieczne jest wykonywanie prac na polu i w gospodar-
stwie takich, które przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych. Du-
żym zagrożeniem jest nawet przebywanie w pobliżu pracujących
maszyn i urządzeń rolniczych. Zwierzęta hodowane w większości
gospodarstw, choć domownikom znane z imienia, także bywają
groźne, jeśli obchodzić się z nimi niewłaściwie. Na wsi częściej
niż w innych skupiskach ludzkich zdarzają się powodzie i pożary. 

Jeśli mieszkasz na wsi, być może przyzwyczaiłeś się już
do wielu zagrożeń, ale pamiętaj, że to, co znane, też może być
niebezpieczne. Jeśli odwiedzasz wieś sporadycznie � na przykład
w czasie wakacji � tym bardziej powinieneś wiedzieć, co może
Ci tu grozić i jak uniknąć wypadku. Dlatego przygotowaliśmy dla
Ciebie ten poradnik. Zawiera on podstawową wiedzę na temat
występujących w środowisku wiejskim zagrożeń dla życia i zdro-
wia, wskazuje również, jak ich uniknąć. Uważne przeczytanie i za-
pamiętanie naszych rad pozwoli Ci zachować zdrowie i radość
z pobytu na wsi.

Na zakończenie proponujemy ciekawą i zarazem pożyteczną
zabawę: zwiad bezpieczeństwa.



W gospodarstwie rolnym zwykle du-
¿o siê dzieje. Jest ono miejscem zarów-
no codziennych zajêæ domowych, prac
gospodarczych, jak i zabaw. Nagroma-
dzenie tak wielu ró¿nych czynno�ci
na urozmaiconym terenie stwarza zagro-

¿enie wypadkami. £atwo siê tu przewró-
ciæ, utraciæ równowagê na nierównym
lub �liskim pod³o¿u, zaczepiæ o pozosta-
wione w nie³adzie przedmioty. Mo¿e
doj�æ do upadku z wysoko�ci b¹d�
wpadniêcia do niezakrytego otworu
zbiornika gnojowicy albo studzienki.
Dlatego wa¿ne jest dbanie o porz¹dek
w gospodarstwie, zw³aszcza na jego po-
dwórzu.

Na prostej, równej, niezastawionej
drodze ³atwiej zachowaæ równowagê i za-
pewniæ sobie i innym bezpieczeñstwo.
Dlatego warto, aby� czasami przypomina³
doros³ym, ¿e po wyrównaniu i utwardze-
niu gruntu, a w zimie � posypaniu oblo-
dzonej nawierzchni piaskiem, popio³em
albo trocinami podwórze staje siê znacz-
nie bezpieczniejsze, a liczne zajêcia ³a-
twiejsze. Ze schodów, przej�æ oraz chod-
ników powinny zostaæ usuniête wszystkie
zbêdne przedmioty. Uwa¿aj na progi

w drzwiach domu i pomieszczeñ gospo-
darskich - o progi ³atwo siê potkn¹æ
i upa�æ. Nale¿a³oby je zlikwidowaæ.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na wiêk-
sze otwory w ziemi: wykopy, kana³y,
zbiorniki, do³y na wapno. Bezwzglêdnie

powinny byæ one w³a�ciwie zabez-
pieczone: najlepiej zakryte odpo-
wiednimi pokrywami albo przynaj-
mniej odgrodzone ochronnymi ba-
rierkami. W nieprzykrytym zbior-
niku z gnojowic¹ mo¿esz siê nawet
utopiæ, a wej�cie do czyszczonych
szamb grozi zatruciem siarkowo-
dorem, 

Powa¿ne zagro¿enie upadkiem z wy-
soko�ci stwarzaj¹ stare, uszkodzone lub
�le zabezpieczone schody, drabiny, wej-
�cia na poddasza i otwory do zrzucania
siana lub s³omy.

W gospodarstwie rolnym czêsto wy-
korzystywana jest drabina. Zapamiêtaj,
¿e bezpieczna drabina nie mo¿e byæ
uszkodzona, nie mo¿e mieæ wy³ama-
nych albo pêkniêtych szczebli i pod³u¿-
nic. Je�li jest drewniana, nie wolno ma-
lowaæ jej emali¹, gdy¿ nie bêd¹ widocz-
ne uszkodzenia drewna. Do konserwacji
u¿ywa siê wtedy lakieru bezbarwnego.
Drabina powinna byæ tak postawiona,
by nie grozi³o jej nag³e przesuniêcie siê
po pod³o¿u. Je¿eli jest rozstawna, jej
segmenty powinny byæ spiête ³añcu-
chem albo innym po³¹czeniem ograni-
czaj¹cym rozstaw. 

Nie wolno u¿ywaæ drabiny jako
szczude³, stawiaæ jej na nierównym pod-

Niebezpieczne miejsca
w gospodarstwie

Dbanie o porządek na terenie go-
spodarstwa rolnego oraz zachowa-
nie uwagi i ostrożności zmniejsza
ryzyko upadku.



³o¿u, naprzeciw drzwi i wrót mog¹cych
j¹ przewróciæ, a tak¿e schodziæ i wcho-
dziæ po niej ty³em do szczebli.

Niebezpieczne miejsca w obrêbie go-
spodarstwa mog¹ znajdowaæ siê w po-
mieszczeniach nad budynka-
mi inwentarskimi, np. na stry-
chach, wykorzystywanych
przewa¿nie do sk³adowania
pasz objêto�ciowych i ziarna.
Powinny one byæ dostatecznie
widne i przestronne, aby mo¿-
na by³o swobodnie siê po nich
poruszaæ i pracowaæ. Je�li
znajdziesz siê w takim miej-
scu, b¹d� szczególnie ostro¿-
ny, gdy¿ mo¿esz natkn¹æ siê
tam na ró¿ne nierówno�ci,

ostre gwo�dzie, blachy wystaj¹ce ze
�cian lub elementy konstrukcji dachu.

Narzêdzia u¿ywane do pracy doro�li
powinni przechowywaæ w jednym miej-
scu, najlepiej na specjalnym stojaku al-

bo wieszaku (zw³aszcza ³opaty,
wid³y i kosy). Unikaj kontaktu
z tymi przedmiotami. Dla w³a-
snego bezpieczeñstwa nie zbli-
¿aj siê tak¿e do otworów umiej-
scowionych wysoko w �cianach
budynków gospodarskich, na-
wet gdy, zgodnie z odpowiedni-
mi wymogami, s¹ one zabez-
pieczone porêczami, które unie-
mo¿liwiaj¹ zbytnie wychylanie
i upadek z wysoko�ci.

Dobrze te¿ aby� wiedzia³,
¿e schody w budynkach inwen-
tarskich musz¹ byæ odpowied-
nio mocne i wygodne, o szorst-
kiej, zapobiegaj¹cej po�lizgom
powierzchni. 

Schody na poddasza i stry-
chy powinny byæ wyposa¿one
w balustrady ochronne; wej-
�ciom tym nale¿y zapewniæ
dostateczne o�wietlenie.

Prace albo zabawy na wysokości na-
leżą do szczególnie niebezpiecznych.
Tym bardziej powinieneś o tym pamiętać
i unikać wchodzenia na różnego rodzaju
pomosty, drabiny, dachy, a także nie
wspinać się po drzewach. Upadki z nich
prowadzą do ciężkiego kalectwa, a na-
wet śmierci.

Schody bez poręczy
mogą być niebezpieczne.



W zwalczaniu szkodników stosuje siê
m.in. chemiczne �rodki ochrony ro�lin.

S³u¿¹ one do niszczenia szkodników
w uprawach rolniczych, ogrodniczych
i sadowniczych. Przy nieumiejêtnym ob-
chodzeniu siê z nimi mog¹ byæ bardzo
gro�ne dla cz³owieka.

Szkodliwo�æ chemicz-
nych �rodków ochrony
ro�lin wynika z:

! du¿ej aktywno�ci
biologicznej � to znaczy
dzia³ania na ró¿ne organi-
zmy (ludzkie, zwierzêce,
ro�linne),

! zdolno�ci odk³adania siê i prze-
mieszczania w �rodowisku � w ro�linach,
glebie, wodzie, organizmach zwierzê-
cych,

! truj¹cego dzia³ania na cz³owieka
i zwierzêta,

! masowego stosowania i ³atwego
dostêpu do nich.

Powiniene� bezwzglêdnie unikaæ z ni-
mi kontaktu. Wszystkie prace zwi¹zane
z zakupem, przygotowaniem do u¿ycia

i stosowaniem w uprawach
chemicznych �rodków

ochrony ro�lin powin-
ni wykonywaæ doro-
�li. Przy pracy z ty-
mi preparatami po-
winni mieæ na so-
bie specjalne ubra-

nia, buty, rêkawice
i maski ochronne. Pa-

miêtaj, ¿e preparaty che-
miczne dostaj¹ siê do organizmu cz³o-
wieka przez skórê, p³uca, b³ony �luzowe

nosa, ust i oczu. Te wszystkie drogi prze-
nikania musz¹ byæ zabezpieczone.

Bardzo wa¿ne jest prawid³owe prze-
chowywanie chemicznych �rodków
ochrony ro�lin, a tak¿e nawozów sztucz-
nych na terenie gospodarstwa. Warto,

aby� wiedzia³, ¿e powinny byæ one prze-
chowywane w szczelnych, oryginalnych,
a wiêc odpowiednio oznakowanych opa-
kowaniach. Nale¿y je sk³adowaæ w wy-
znaczonych, suchych, odrêbnych (nie
wolno tam przechowywaæ np. ¿ywno�ci,
pasz) pomieszczeniach. I powtórzmy raz
jeszcze: nie wolno ci urz¹dzaæ zabaw
w s¹siedztwie tych preparatów! Mo¿e to
byæ bowiem gro�ne dla twojego zdrowia.

Istotne dla twojego bezpieczeñstwa
jest te¿ rygorystyczne przestrzeganie tzw.
karencji � czyli okresu od ostatniego za-
biegu do zbioru chronionych p³odów. Nie
wolno zbieraæ, spo¿ywaæ i sprzedawaæ
produktów rolnych przed up³ywem ka-
rencji � pozosta³e na ro�linach �rodki
chemiczne mog¹ bowiem powodowaæ
ostre zatrucia i przewlek³e choroby.

Uwa¿aj równie¿ na wapno. Jest ono
�rodkiem ¿r¹cym, mog¹cym powodo-
waæ podra¿nienia, szczególnie oczu
i skóry. Przy zaprószeniu oczu wapnem
natychmiast przemyj je wod¹ i zg³o� siê
do lekarza (okulisty).

Zagrożenia chemiczne 

Najwięcej zatruć chemicznymi środkami
ochrony roślin powstaje przy nieprawidłowym
ich stosowaniu w zabiegach ochrony upraw.



Wspó³czesne gospodarstwo rolne jest
zazwyczaj bogato wyposa¿one w maszy-
ny i narzêdzia rolnicze. Wprawdzie urz¹-
dzenia te u³atwiaj¹ pracê na wsi, ale � je-
�li s¹ w z³ym stanie technicznym lub nie-
w³a�ciwie siê je u¿ytkuje � przyczyniaj¹
siê do wielu wypadków i ludzkich trage-
dii. Najwiêksze zagro¿enie wystêpuje
w okresie wzmo¿onych prac w rolnic-
twie, zw³aszcza podczas ¿niw, om³otów
i wykopków.

Kombajny do zbioru zbó¿, zielonych
i ro�lin okopowych, kosiarki, prasy
do s³omy i kopaczki do ziemniaków s¹
z regu³y maszynami o du¿ej masie, z wie-

loma wiruj¹cymi czê�ciami i niebez-
piecznymi, ostrymi elementami roboczy-
mi. Zarówno ich obs³uga, jak i przebywa-
nie w bezpo�redniej blisko�ci stwarzaj¹
wiele zagro¿eñ: rozjechania, przewróce-
nia siê maszyny, przygniecenia, pochwy-
cenia przez urz¹dzenia i czê�ci maszyn
w ruchu.

Gdy na polach pracuj¹ maszyny wy-
posa¿one w pomosty dla obs³ugi (np.
kombajny do zbioru ziemniaków), nie
wolno na pomost wchodziæ ani z niego
schodziæ podczas ruchu maszyny. Prze-
bywanie na pomostach sadzarek do ziem-
niaków i siewników � str¹canie nadmia-

Maszyny i narzędzia 

Ruchome części 
maszyn bez osłon 
to przyczyna kalectwa, 
a nawet śmierci.



ru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna
w skrzyniach nasiennych � wi¹¿e siê
z du¿ym ryzykiem skaleczenia czy obciê-
cia palców i d³oni. Dotyczy to zw³aszcza
m³odzie¿y, gdy¿ konstrukcja maszyn rol-
niczych przewidziana jest do obs³ugiwa-
nia ich przez osoby doros³e.

Podobnie, wy³¹cznie osoby doros³e,
posiadaj¹ce odpowiednie do�wiadczenie
i kwalifikacje, mog¹ zajmowaæ siê obs³u-

g¹ dmuchaw, przeno�ni-
ków ta�mowych i �lima-
kowych. Wystêpuj¹ tam
bowiem zagro¿enia po-
chwyceniem przez prze-
suwaj¹ce siê lub wiruj¹ce
elementy przeno�ników
oraz nara¿enie na znaczne
zapylenie przy odbiorze
s³omy i siana transporto-
wanych przy u¿yciu dmu-
chaw.

Pamiêtaj, ¿e nie wolno
ci przebywaæ w odleg³o-

�ci mniejszej ni¿ 50 m od pracuj¹cych
kosiarek rotacyjnych, sieczkarni zbieraj¹-
cych, rozrzutników obornika czy gwiaz-
dowych kopaczek do ziemniaków. Zda-
rzaj¹ siê bowiem wypadki urwania siê bi-
jaków, no¿y czy dostania siê kamieni
na zespó³ rotacyjny � wówczas ra¿¹ one
niczym pociski.

Je�li zaobserwujesz nieprawid³owo-
�ci, nie wahaj siê zwróciæ uwagê doro-

Podstawowymi warunkami bezpiecznej
pracy przy maszynach i urządzeniach żniw-
nych są: odpowiednie kwalifikacje obsługują-
cych je osób dorosłych, przestrzeganie
szczegółowych zaleceń i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zawartych w fabrycznych
instrukcjach obsługi, a także przystępowanie
do pracy w stanie wypoczętym i trzeźwym.
Nigdy nie zbliżaj się do pracujących maszyn,
bo może to się skończyć kalectwem, a nawet
śmiercią. Nigdy nie uruchamiaj samodzielnie
maszyn rolniczych.

Osłona wałka przegubowego chroni przed pochwyceniem.



s³ym, ¿e wszelkiego rodzaju przek³adnie
pasowe, zêbate, ³añcuchowe, wa³y prze-
gubowo-teleskopowe i inne ruchome
czê�ci maszyn (z wyj¹t-
kiem tych, których nie
mo¿na os³oniæ) powinny
byæ bezwzglêdnie zabez-
pieczone w³a�ciwymi
os³onami.

Do najniebezpiecz-
niejszych maszyn u¿y-
wanych w gospodarstwie
rolnym nale¿¹ pilarki tar-
czowe, powszechnie u¿y-
wane do ciêcia drewna na opa³ i przy pra-
cach remontowo-budowlanych. Podczas
pracy z nimi bardzo czêsto zdarzaj¹ siê
okaleczenia, konieczne s¹ amputacje pal-
ców i d³oni, zdarzaj¹ siê nawet wypadki
�miertelne. Najgro�niejsze s¹ pilarki wy-
konane cha³upniczo, nieposiadaj¹ce kli-
nów rozszczepiaj¹cych, zabezpieczaj¹-
cych przed odrzutem przerzynanego ma-
teria³u, kapturów ochronnych, urz¹dzeñ
do podawania drewna przy ciêciu po-
przecznym.

Przydatne w pracach gospodarskich
s¹ równie¿ pilarki ³añcuchowe
(elektryczne albo spalinowe), s³u-
¿¹ce m.in. do okrzesywania pni
i przerzynania drewna. Nieumie-
jêtne ich stosowanie stwarza za-
gro¿enie ciê¿kiego okaleczenia
³añcuchem tn¹cym. Obs³ugiwaæ je
mog¹ tylko osoby doros³e.

Nierzadkie s¹ tak¿e na wsi ska-
leczenia i urazy powodowane nie-
ostro¿nym u¿ywaniem rêcznych
narzêdzi pracy, takich jak: m³otki,
siekiery, wid³y, grabie, kosy lub
no¿e. Podstawow¹ zasad¹ jest, ¿e
powinny byæ one przechowywane

w sta³ych miejscach i odpowiednio za-
bezpieczone. Warto, aby� pozna³ kilka
wymogów dotycz¹cych ostrych narzêdzi.

Przede wszystkim wide³, kos, sierpów
czy no¿y nie wolno zostawiaæ w miej-
scach przypadkowych, przysypanych
s³om¹ lub sianem. Kosa powinna byæ
w³a�ciwie osadzona i zaklinowana.
Przy przenoszeniu, przewo¿eniu b¹d�
przechowywaniu kosy, pi³y albo siekiery
nale¿y na ostre ich czê�ci na³o¿yæ os³onê
lub futera³. Trzonek do wide³ powinien
byæ równy i dostosowany d³ugo�ci¹
do ich rodzaju � d³u¿szy przy wid³ach
dwuro¿nych, krótszy przy czteroro¿nych
z rêkoje�ci¹.

Nie wolno ci wykonywać prac związanych
z użyciem pilarek tarczowych i łańcucho-
wych (prace te zarezerwowano dla osób do-
rosłych), a nawet przebywać w sąsiedztwie
działającej maszyny.

Piły tarczowe 
są najczęstszą przyczyną 
wypadków na wsi.



Lubimy zwierzêta, podkre�laj¹c, ¿e s¹
przyjació³mi cz³owieka. Nie wolno nam
jednak zapominaæ o ich odmienno�ci,
trudnych niekiedy do przewidzenia za-
chowaniach, a przede wszystkim o tym,
¿e nieumiejêtne postêpowanie z nimi mo-
¿e byæ dla nas bardzo nie-
bezpieczne.

Zwierzêtami hodowla-
nymi powinni zajmowaæ
siê ludzie odpowiednio
przeszkoleni, zdrowi, silni,
opanowani, o ³agodnym
usposobieniu, lubi¹cy takie zajêcie. Do-
tyczy to zw³aszcza obs³ugi du¿ych sam-
ców (ogierów, buhajów, knurów), do któ-
rych, dla w³asnego bezpieczeñstwa, nie
powiniene� siê zbli¿aæ. Podobnie unikaj
kontaktu z dziko ¿yj¹cymi zwierzêtami
i gryzoniami. Warto wiedzieæ, ¿e
po ukoñczeniu pierwszego roku ¿ycia bu-
haj (inaczej: byk zdolny do zap³odnienia)
powinien mieæ za³o¿one kó³ko metalowe

w przegrodzie nosowej, które s³u¿y
do poskramiania zwierzêcia i bezpiecz-
nego prowadzenia. Natomiast w trakcie
wyprowadzania doros³ego buhaja nale¿y
stosowaæ dodatkowo dr¹¿ek zaczepiony
do kó³ka. Stanowisko buhaja powinno

byæ po obu stronach wyposa¿one w ba-
riery uniemo¿liwiaj¹ce przygniecenie
cz³owieka do �ciany.

Krowa jest z natury zwierzêciem ³a-
godnym i spokojnym. Je�li jednak
chcia³by� siê do niej zbli¿yæ, najlepiej
uprzed� j¹ o tym g³osem. Ostrze¿enie
g³osem, a szczególnie dotykiem rêki
(poklepanie po boku lub zadzie) uspoka-
ja zwierzê. Dojeniem mog¹ zajmowaæ
siê tylko osoby odpowiednio do tego
przygotowane, najlepiej � znane i lubia-
ne przez krowê.

Konie s¹ wra¿liwe i p³ochliwe. Pod-
stawow¹ regu³¹ postêpowania z tymi
zwierzêtami jest stopniowe przyzwycza-
janie ich do powtarzaj¹cych siê czêsto
zmian w otoczeniu, np.: ha³asów, prze-
je¿d¿aj¹cych samochodów, obecno�ci
ludzi. Przed podej�ciem do konia nale¿y
zwróciæ na siebie uwagê, na przyk³ad
g³osem czy zbli¿eniem siê od strony ³ba.
Nie maj¹c w tym do�wiadczenia lub nie
bêd¹c znanym zwierzêciu, najlepiej jed-
nak nie zbli¿aj siê do niego w obawie
przed ugryzieniem albo kopniêciem.

Ostrożnie ze zwierzętami

Zwierząt nie wolno bić, straszyć, pło-
szyć ani w inny sposób drażnić.

Gdy krowa się spłoszy, 
możesz zaplątać się w łańcuch.


