
18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace 
przy uboju i rozbiorze zwierząt. 

Występuje duże zagrożenie urazami ze 
strony broniących się zwierząt oraz 
obciążenie psychiczne młodego człowieka. 

19. Opróżnianie zbiorników i wywóz 
gnojówki, gnojowicy i szamba. 

Istnieje duże niebezpieczeństwo urazów 
mechanicznych oraz zatrucia 
siarkowodorem. 

20. Wykonywanie wykopów ziemnych  
i praca w wykopach. 

Występuje niebezpieczeństwo oberwania  
i obsunięcia się ścian wykopu i zasypania 
pracującego. 

21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych 
podnośników. 

Prace te wymagają uprawnień  
i odpowiedzialności. 

22. Prace w zamkniętych silosach, 
zbiornikach i pojemnikach. 

Występuje zagrożenie uduszeniem na 
skutek spadku zawartości tlenu w powietrzu, 
zasypaniem i uduszeniem w silosach 
zbożowych. 

23. Wszelkie prace na wysokości ponad  
3 m na: pomostach, drabinach, 
drzewach, dachach itp. 

Występuje zagrożenie upadkiem. 



W�ród najwa¿niejszych i najczêst-
szych przyczyn po¿arów na wsi znajdu-
je siê przede wszystkim niew³a�ciwe po-
s³ugiwanie siê otwartym ogniem.

W celu unikniêcia po¿arów kieruj siê
nastêpuj¹cymi zasadami:

� nie u¿ywaj otwartego ognia w od-
leg³o�ci mniejszej ni¿ 10 metrów od
miejsc sk³adowania materia³ów palnych,
a w szczególno�ci: stodo³y, budynków
inwentarskich, punktów stertowania
zbo¿a itp.,

� nie wypalaj ro�linno�ci na ³¹kach,
pastwiskach, rowach i pasach przydro¿-
nych oraz w okolicy szlaków kolejo-
wych.

Je�li planujesz rozpalanie ogniska
na terenie gospodarstwa, koniecznie
sprawd�, czy:

� miejsce ogniska nie jest w pobli¿u
stodo³y, stogów siana itp.,

� miejsce ogniska jest prawid³owo
zabezpieczone i otoczone kamieniami,

� przygotowa³e� wiadro z wod¹ lub
piasek do ugaszenia ogniska.

Po zakoñczeniu ogniska, upewnij siê,
czy zosta³o ono ca³kowicie ugaszone.

Je¿eli w pobli¿u gospodarstwa rolne-
go znajduje siê las, pamiêtaj, ¿e poja-
wiaj¹ce siê w okresie letnim oraz wio-
sennym susze sprzyjaj¹ powstawaniu
i rozprzestrzenianiu siê po¿arów w la-
sach, najczê�ciej na skutek nieprawid³o-
wego pos³ugiwania siê otwartym
ogniem. Pamiêtaj zatem, aby:

� nie rozpalaæ ognisk w pobli¿u lasu;
otwartym ogniem mo¿na siê pos³ugiwaæ
w odleg³o�ci 100 m od granicy lasu, 

� nie wypalaj wierzchniej warstwy
i pozosta³o�ci ro�linnych,

Jak obchodzić się 
z otwartym ogniem

Ognisko można rozpalać tylko i wyłącz-
nie pod nadzorem osób dorosłych i tylko
w miejscach do tego specjalnie przygoto-
wanych.

Duże pożary lasów
gasi się z samolotów.



� przestrzegaj bezwzglêdnie zakazu
wstêpu do lasu w zwi¹zku z du¿ym za-
gro¿eniem po¿arowym.

Warto, aby� wiedzia³, ¿e w lasach
mog¹ wystêpowaæ nastêpuj¹ce stopnie
zagro¿enia po¿arowego:

I � zagro¿enie ma³e,
II � zagro¿enie du¿e (b¹d� ostro¿ny),
III � zagro¿enie katastrofalne (nie

wolno rozpalaæ ognisk nawet w miej-
scach do tego wyznaczonych),

0 � oznacza brak zagro¿enia.
Ponadto pamiêtaj, aby:
� w budynkach gospodarskich nie

u¿ywaæ �wiec ani zapa³ek,
� zabezpieczyæ materia³y mog¹ce

ulec zapaleniu (pod³oga, �ciany, firany,
meble, gazety) przed mo¿liwo�ci¹ kon-
taktu z otwartym ogniem, ¿arem oraz
gor¹cym popio³em z kominka,

� w przypadku braku �wiat³a (zaniku
napiêcia) nie u¿ywaæ otwartego ognia,
czyli �wieczek i zapa³ek; w razie ko-
nieczno�ci u¿yj latarki,

� nie zapalaæ palników w kuchen-
kach gazowych bez wiedzy doros³ych,

� nie u¿ywaæ otwartego ognia
na strychu domu oraz w piwnicy,

� nie u¿ywaæ otwartego ognia w
miejscach, gdzie przechowywane s¹ ma-
teria³y palne.

Wypalanie łąk i traw prowadzi do pożaru.



W przypadku zauwa¿enia po¿aru
w gospodarstwie lub w jego s¹siedz-
twie musisz natychmiast opu�ciæ za-
gro¿ony obszar i niezw³ocznie powia-
domiæ osobê doros³¹ o tym fakcie albo
natychmiast zaalarmowaæ stra¿ po¿ar-
n¹, dzwoni¹c pod nr 998 lub 112.

Jak powiniene� postêpowaæ w przy-
padku po¿aru:
! je¿eli po¿ar jest ma³y i wiesz, jak po-
s³ugiwaæ siê ga�nic¹, to natychmiast
przyst¹p do gaszenia ognia;
! natychmiast powiadom wszystkie
osoby znajduj¹ce siê w gospodarstwie
o zaistnieniu po¿aru;
! u¿ywaj prostych sposo-
bów, by ugasiæ po¿ar w za-
rodku � ga�nica, woda, pia-
sek itp.;
! je�li pali siê t³uszcz w na-
czyniu kuchennym, uga� go
sol¹ kuchenn¹ lub po prostu
nakryj szczeln¹ pokrywk¹;
! nie próbuj ugasiæ ognia,
którego nie jeste� w stanie
opanowaæ;
! w przypadku zaistnienia
po¿aru w domu, w którym
siê znajdujesz, podczas ewa-
kuacji przemieszczaj siê
mo¿liwie jak najbli¿ej pod-
³ogi ze wzglêdu na wysokie
temperatury panuj¹ce w gór-
nych warstwach pomiesz-
czenia;
! gdyby po¿ar i sw¹d dymu
obudzi³ ciê ze snu � zbadaj,
czy drzwi s¹ ciep³e; je¿eli

tak, to nie otwieraj ich, postaraj siê u¿yæ
innych dróg w celu opuszczenia po-
mieszczenia (np. przez okno, o ile jest to
mo¿liwe) lub usilnie wzywaj pomocy,
wymachuj¹c przez okno bia³ym obru-
sem lub prze�cierad³em;
! je�li musisz wyj�æ przez zadymione
pomieszczenie, to zakryj usta i nos gê-
st¹ tkanin¹ lub zwil¿on¹ chusteczk¹,
okryj siê czym� niepalnym i przemiesz-
czaj tu¿ przy pod³odze, poniewa¿ dym
i gor¹ce powietrze unosi siê do góry,
a do³em powietrze jest czyste i ch³odne;
! po opuszczeniu objêtego po¿arem
pomieszczenia, je¿eli to mo¿liwe, za-

Na wypadek pożaru 

Toksyczne działanie dymu może
spowodować utratę świadomości
już po kilku sekundach!



mknij drzwi, co ograniczy na jaki� czas
rozprzestrzenianie siê po¿aru;
! po wydostaniu siê z domu natych-
miast wezwij stra¿ po¿arn¹ z najbli¿sze-
go telefonu.

PODSTAWOWE ZASADY 
ZAPOBIEGANIA POŻAROM

Urz¹dzenia elektryczne:
� nie u¿ywaj elektrycznych urz¹dzeñ

ogrzewczych ustawionych bezpo�rednio
na pod³o¿u palnym;

� za ka¿dym razem
po u¿yciu urz¹dzeñ elek-
trycznych sprawd�, czy zo-
sta³y one wy³¹czone;

� nie wykonuj prowizo-
rycznych po³¹czeñ elek-
trycznych;

� pamiêtaj, ¿e urz¹dze-
nia o�wietleniowe, np.
lampki nocne, lampy stoj¹ce itp., bardzo
szybko siê nagrzewaj¹. Nie k³ad� w ich
pobli¿u materia³ów palnych, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ zainicjowanie i bardzo
szybki rozwój po¿aru w pomieszczeniu;

� w przypadku zaniku pr¹du w
mieszkaniu nie próbuj bez wiedzy doro-
s³ych wymieniaæ bezpieczników;

� pamiêtaj, ¿e w³¹czaj¹c kilka urz¹-
dzeñ do jednego gniazda, przeci¹¿asz
instalacjê elektryczn¹.

Urz¹dzenia gazowe:
� nie u¿ywaj kuchenki gazowej

do ogrzewania mieszkania;
� nie uruchamiaj kuchenki gazowej

bez wiedzy doros³ych;
� zawsze po u¿yciu kuchenki gazo-

wej sprawd�, czy zawór butli zosta³ za-
mkniêty (zakrêcony);

� je�li zauwa¿ysz nieszczelno�æ
w butli gazowej lub wydobywaj¹cy siê
gaz z kuchenki, natychmiast powiadom
o tym fakcie doros³ych. Pod ¿adnym po-
zorem nie pos³uguj siê w tym pomiesz-
czeniu otwartym ogniem;

� pamiêtaj o tym, aby chroniæ butle
z gazem przed nas³onecznieniem;

� wszelkie czynno�ci zwi¹zane
z roz³¹czaniem i przy³¹czaniem urz¹-
dzeñ gazowych do sieci mo¿e wykonaæ
tylko specjalista posiadaj¹cy odpowied-
nie uprawnienia.

Ponadto:
� sprawd�, czy numer domu, w któ-

rym przebywasz, jest widoczny z ulicy;
� sprawd�, czy w domu tym dostêp-

na jest sprawna ga�nica;
� sprawd�, czy mo¿na swobodnie

poruszaæ siê drogami ewakuacyjnymi
w domu, czy na korytarzu nie le¿¹ jakie�
niebezpieczne przedmioty;

� w miarê mo¿liwo�ci zabezpiecz mo-
g¹ce ulec zapaleniu materia³y przed mo¿-
liwo�ci¹ kontaktu z otwartym ogniem;

� pamiêtaj, aby w pobli¿u kominków
nie uk³adaæ materia³ów palnych, np. ga-
zet, papierów itp.;

� pamiêtaj, ¿e je�li w otoczeniu go-
spodarstwa przechowywane s¹ pojemni-
ki z rozpuszczalnikami, benzyn¹, farba-
mi itp., to jest to potencjalna bomba,
która ³atwo mo¿e wybuchn¹æ.

Nigdy nie gaś wodą urządzeń 
będących pod napięciem elektrycznym! 



Zagro¿enie powodziowe najczê�ciej
wystêpuje w okresie:

� zimowo-wiosennym, na skutek
sp³ywu wód roztopowych i kry lodowej,
co jest g³ównie spowodowane gwa³tow-
nym topnieniem �niegu i lodu,

� letnim, na skutek intensywnych
b¹d� d³ugotrwa³ych opadów deszczu.

Warto, aby� pozna³ podstawowe po-
jêcia zwi¹zane z zagro¿eniem powo-
dziowym. S¹ to: pogotowie przeciwpo-
wodziowe i alarm powodziowy. Pogoto-
wie przeciwpowodziowe wprowadza
siê, gdy poziom wody w rzece wzrasta

do poziomu ostrzegawczego i wed³ug
prognoz bêdzie siê podnosiæ. Alarm po-
wodziowy og³asza siê natomiast, gdy
poziom wody zbli¿a siê do stanu alar-
mowego lub go przekracza, a prognozy
przewiduj¹ dalszy jego wzrost.

Gdy nadejdzie powód�:
� natychmiast zawiadom o tym fak-

cie doros³ych,
� w przypadku niebezpieczeñstwa

przemieszczaj siê na wy¿sze piêtra bu-
dynku, 

� s³uchaj bardzo uwa¿nie komunika-
tów radiowych i telewizyjnych,

� wy³¹cz wszystkie urz¹dzenia
i sprzêt z zasilania energi¹ elektryczn¹
oraz dop³yw gazu,

� przygotuj w czê�ci domu, nie zala-
nej wod¹, zapasy umo¿liwiaj¹ce prze-
trwanie w postaci ¿ywno�ci i wody pitnej,

� pomó¿ innym w przenoszeniu cen-
nych przedmiotów i wyposa¿enia domu
na wy¿sze piêtra budynku, by uchroniæ
je przed zniszczeniem,

� przygotuj siê do ewentualnej ewa-
kuacji, zapakuj wa¿ne dla ciebie rzeczy,

� w przypadku przeprowadzania ewa-
kuacji, obowi¹zkowo stosuj siê do zale-

ceñ przekazywanych przez
osoby prowadz¹ce czynno�ci
ratownicze,

� je¿eli nie zd¹¿ono ewaku-
owaæ zwierz¹t, pamiêtaj, aby
koniecznie uwolniæ je z poza-
mykanych pomieszczeñ,

� dopilnuj, by nie u¿ywaæ
do celów spo¿ywczych wód
gruntowych, bo mog¹ one byæ
ska¿one.

� je�li musisz przekroczyæ zalany
obszar, u¿yj tyczki do badania gruntu
przed sob¹, a do przej�cia wybieraj
miejsca bez pr¹du powodziowego,

� w miarê mo¿liwo�ci zapobiegaj
tworzeniu siê atmosfery paniki, staraj
siê zachowaæ spokój.

Po powodzi:
� s³uchaj komunikatów radiowych

i telewizyjnych i nie wracaj do domu,
dopóki nie bêdziesz mia³ pewno�ci, ¿e
jest to bezpieczne,

� jak najd³u¿ej pozostañ poza zasiê-
giem wód powodziowych z powodu ich

W czasie powodzi 

Nie chodź po obszarach zalanych wo-
dą, jeśli woda przemieszcza się zbyt
szybko. Fala powodziowa o głębokości
kilkunastu centymetrów może przewrócić
dorosłego człowieka!



ska¿enia �ciekami lub bakteriami choro-
botwórczymi itp.,

� wchod� ostro¿nie do domu,
sprawd�, czy fundamenty nie maj¹ pêk-
niêæ lub czy nie ma innych
widocznych uszkodzeñ bu-
dynku,

� wyrzuæ ca³¹ ¿ywno�æ,
która mia³a kontakt z woda
powodziow¹,

� nie dotykaj zwierz¹t pa-
d³ych w wyniku powodzi,

� wodê do picia, p³ukania owoców
i warzyw spo¿ywanych na surowo oraz
do higieny osobistej gotuj przed u¿yciem,

� poinformuj doros³ych o zerwanych
liniach energetycznych, nieszczelno�ci
ruroci¹gu gazowego lub o innych zagro-
¿eniach wystêpuj¹cych w gospodarstwie,

� pamiêtaj, ¿e wszystkie urz¹dzenia,
które przydatne s¹ do dalszego u¿ytko-
wania, trzeba zdezynfekowaæ.

Podczas powodzi potrzebna jest każda
pomoc. Zgłoś się na ochotnika, bo twoja
pomoc może okazać się niezbędna.

PAMIĘTAJ!
W przypadku powodzi powiadom straż pożarną � telefon 998 
lub dzwoń na 112 - uniwersalny telefon alarmowy.



Pieszy, podobnie jak osoba kieruj¹ca
pojazdem, tak¿e jest uczestnikiem ruchu
drogowego i obowi¹zuj¹ go okre�lone
regu³y. Poruszanie siê po drogach zgod-
nie z zasadami ruchu drogowego to pod-
stawa twojego bezpieczeñstwa. 
! Jeste� obowi¹zany korzystaæ z chod-
nika lub drogi dla pieszych, a w razie ich
braku � z pobocza. Je¿eli nie ma pobo-
cza lub czasowo nie mo¿na z niego ko-
rzystaæ, mo¿esz korzystaæ
z jezdni, pod warunkiem
poruszania siê jak najbli-
¿ej jej krawêdzi i ustêpo-
wania miejsca nadje¿d¿a-
j¹cemu pojazdowi.
! Id¹c po poboczu albo
jezdni, jeste� obowi¹zany
poruszaæ siê lew¹ stron¹
drogi. 

Bardzo wa¿ne jest,
aby� porusza³ siê w³a�nie
lew¹ stron¹ drogi. Wów-
czas mo¿esz z du¿ym wyprzedzeniem
dostrzec nadje¿d¿aj¹cy samochód i od-
powiednio zareagowaæ, np. gdy samo-
chód czy te¿ traktor zbytnio zbli¿a siê
do ciebie, natychmiast trzeba usun¹æ siê
z toru jego jazdy. Wiêkszo�æ id¹cych,
zarówno doros³ych, jak i dzieci, wyzna-
je zasadê � skoro widzê jad¹cy pojazd,
to jego kierowca te¿ mnie widzi. Nic
bardziej mylnego. Czêsto �wtapiasz siê�
bowiem w otoczenie. Przy ograniczonej
widoczno�ci, gdy np. zapada zmrok
i masz na sobie ubranie w spokojnych
szaro-czarnych kolorach, kierowca do-
strzega ciê z du¿ym opó�nieniem. 

Osoba w wieku do 15 lat, poruszaj¹-
ca siê po drodze po zmierzchu, poza ob-
szarem zabudowanym jest zobowi¹zana
u¿ywaæ elementów odblaskowych. Ich
dzia³anie polega na odbijaniu �wiate³ sa-
mochodu, dziêki temu kierowca zauwa-
¿a pieszego lub rowerzystê z du¿ym wy-
przedzeniem. Poniewa¿ piesi s¹ obowi¹-
zani chodziæ jezdni¹ przodem do kierun-
ku jazdy samochodu, element odblasko-

wy nale¿y umie�ciæ z przodu sylwetki.
Na pewno jednak bêdziesz jeszcze lepiej
zabezpieczony, gdy bêdziesz go mia³
tak¿e z ty³u.

Id¹c po jezdni, masz obowi¹zek ust¹-
pienia pierwszeñstwa nadje¿d¿aj¹cemu
pojazdowi. Nawet, gdy masz pierwszeñ-
stwo przed pojazdem, np. korzystaj¹c
z przej�cia dla pieszych na zielonym
�wietle, powiniene� zawsze upewniæ siê,
czy jad¹cy samochód na pewno zd¹¿y
siê zatrzymaæ.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków
drogowych z udzia³em osób pieszych s¹
tak zwane wtargniêcia na jezdniê, czyli

Gdy idziesz przez wieś

Dziecko, które nie ma 7 lat, może korzy-
stać z drogi tylko pod opieką osoby, która
ma co najmniej 10 lat. Piesi, idący jezdnią,
są obowiązani iść jeden za drugim. Na dro-
dze o małym ruchu, w warunkach dobrej
widoczności, dwóch pieszych może iść
obok siebie.



nieostro¿ne, nag³e wej�cia wprost
pod samochód. Ka¿d¹ drogê, zarówno tê
ruchliw¹, jak te¿ spokojn¹, wiejsk¹ czy
nawet drogê gruntow¹, nale¿y pokony-
waæ, zachowuj¹c zasady
ostro¿no�ci. Najpierw spo-
gl¹damy w lewo, pó�niej
w prawo, znowu w lewo
i dopiero idziemy. Wyj¹t-
kowo ostro¿nie zachowu-
jemy siê, gdy mamy ogra-
niczon¹ widoczno�æ, np.
wychodzimy zza ogrodze-
nia czy spoza samochodu.

Na jezdni i w jej pobli-
¿u nie mo¿na siê bawiæ,
graæ w pi³kê czy ganiaæ siê
z kolegami. Mo¿esz przez
nieuwagê wbiec na jezd-
niê, a tam akurat bêdzie je-
cha³ traktor lub samochód,
a kierowca samochodu al-
bo ci¹gnika rolniczego nie spodziewa
siê na torze swojej jazdy pieszego i nie-
szczê�cie gotowe.

Ponadto wiedz, ¿e pieszym zabrania
siê:

� wchodzenia na jezdniê bezpo�red-
nio przed jad¹cy pojazd, spoza pojazdu
lub innej przeszkody,

� przechodzenia przez jezdniê w
miejscu o ograniczonej widoczno�ci,

� zwalniania kroku lub zatrzymywa-
nia siê bez uzasadnionej potrzeby,

� przebiegania przez jezdniê,
� wchodzenia na torowisko, gdy za-

pory s¹ opuszczone lub gdy ich opusz-
czenie rozpoczêto,

� przechodzenia przez jezdniê w
miejscu, gdzie s¹ urz¹dzenia zabezpie-
czaj¹ce drogê, np. znaki, barierki, ³añcu-
chy itp. 

Zapamiętaj, że przechodzenie przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych jest
dozwolone, gdy odległość od przejścia
przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak
skrzyżowanie znajduje się w odległości
mniejszej niż 100 metrów od wyznaczone-
go przejścia, przechodzenie jest dozwolo-
ne również na tym skrzyżowaniu. Poza
przejściem pieszy może pokonać jezdnię
pod warunkiem, że nie spowoduje zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnie-
nia ruchu pojazdów.

W światłach samochodu pieszy idący nieoświetloną drogą jest widoczny
z odległości około 30-50 metrów. To czasem za mało, żeby samochód zdołał
skutecznie zahamować lub ominąć pieszego. Element odblaskowy, odbijający
światła samochodów, sygnalizuje kierowcy już z odległości 150 metrów i wię-
cej, że drogą porusza się pieszy.


