SCHEDULEDSCHEDULED-REPORT TEMPLATE – WP3
To be completed in partners’ languages and English
Partner

Council of Bulgarian agricultural organisations

Name of the training
Introductory course on occupational risk prevention – Agricultural sector
Training objectives
Повишаване познанията на фермерите в областта на ЗБУТ с оглед оценка на
специфичните рискове, които биха могли да възникнат в резултат на
селскостопанската дейност.

General objectives

Specific objectives

Target groups
Types
Фермери, мледи фермери, работодатели в земеделието
Number of trainees
25
Admision conditions and participants’ profile:
Тези, които проявят желание за подобно обучение

Online contents

B-learning training programme
Модул 0 – Въведение. Основни характеристики на земеделието
Модул 1 – Основна концепция по ЗБУТ
Модул 2 - Обща оценка на риска на работното масто
Module 3 – Специфична оценка на риска в земеделието
Module 4 – Основни елементи на превенцията на риска
Module 5 –Първа помощ

Class contents
Length course
Total teaching hours
Online teaching hours
Class teaching hours
Planning schedule

36 учебни часа

36 учебни часа
Учебното време е гъвкаво с оглед работното време в селското стопанство .
Учебното време, което е определено първоначално е :
30 дни , сутрин от 9 до 11 часа и следобяд от 18 до 20 часа
Може да подлежи на пормяна

Training contents structure
Main structure by modules indicating their length and the sections included in each one.
Модул 0 – Въведение – 1 час
•

Характеристики на земеделието, дефиниция на селскостопанска дейност, значение на оценката на
риска в сектора

Модул 1 – Основна концепция на ЗБУТ – 5 часа
• Дефиниция и базова концепция за оценка на риска
•

Законодателство на ЕС в областта на ЗБУТ

•

Държавна политика в областта на ЗБУТ – нормативна уредба, основни принципи и организация на
дейностите по ЗБУТ

•

Фирмена политика за здраве и безопасност при работа – интегрирана част от управлението на

фирмата, етапи на постигането на съответствие с новото законодателство; участващи страни,
отговорности, основни принципи за изграждане и изпълнение на фирмената политика. Ефективност
на фирмената политика
Модул 2 - Обща оценка на риска в земеделието – 5 часа
• Работно място , инстументи, оборудване, електричество, пожар, съхранение, управление и
транспорт , поддръжка .
• Риск свързан с работната обстановка
• Падане на хора от различна височина
• Удари или порезни рани от предмети или инструменти
• Затискане при преобръщане на машини или превозни
средства
• Физическо натоварване, умствено натоварване, умора, неудоволетвореност от работата
•
Система за контрол на риска . Колективна и персонална протекция .
Модул 3 – Специфична оценка на риска на работното място в земеделието – 15 часа
• Обща оценка на риска свръзан с използването на селскостопански машини – трактори, сеялки,
комбайни
• Злополуки, причинени от живи същества - Действия върху човешки и/ или животински орга• низми, биологични замърсители или други живи организми. Може да се случи при: грижата за
животните по време на лечение, почистване, превозване, доене, връзване, обездвижване, удари с
челото и рогата, нападения, изтласквания от животните срещу прегради, настъпвания, удари с
крак, ухапвания, ужилвания.
• Излагане на действието на биологични замърсители
• Излагане на вредното въздействие на токсични вещества .
• Експлозии – прахова експлозия
• Мускулно – скелетни травми
Модул 4 – Основни елементи на превенцията на риска – 5 часа
• Оценката на рисковете е технически документ, в който се определят, анализират и оценяват
възможните рискове, на които се излагат работниците, за да се подсигури тяхната безопасност и
Здраве.
• В Оценката на рисковете се анализират работните сектори, задълженията, инструментите,
машините, веществата, които се използват, организацията на труда .
• На базата на тази оценка се определя комплекс от превантивни мерки, които служат
за
предотвратяване или контролиране на откритите рискове.
• Планиране на Превантивната Дейност . Документация, обучение на персонала .
Това е документ, произтичащ от оценката на трудовите рискове и от задълженията на работодателя в тази
област. В него са събрани всички дейности, които произтичат от резултата от оценката на рисковете.
Модул 5 – Първа помощ – 5 часа
• Дефиниция на първа помощ. Процедура в случай на инцидент . Инструменти за предоставяне на
първа помощ. Рани, кървене, изгаряния, фрактури.
• Преглед на пострадалия - загуба на съзнание, респираторни проблеми, отравяне, кардио –
респираторни проблеми, зрение. Преместване на пострадалия .

National particularities
Законодателство, превенция на МСТ, работа с химически вещества, работа с животни, прахова
експлозия

Supporting materials
Ръководство за оценка на риска в областта на земеделието

Online assessment

Assessment tools
След всеки модул в случай, че платформата го позволява. Успеваемост – 60%

Class assessment

Case Study

