
Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

Okres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając duźo wolnego czasu,
potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie,
przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku
dzieci z terenów wiejskich, zulłaszcza w okresie nasilonych pfac po-
lowych, pochłaniających rolnikom większość dostępnego cza§u.

W gospodarstwach roLnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia praĄących
i mieszkających w nich osób. Zagrożenie stanowią liczne czlłrniki szkodliwe: ftzyczne (prze-
j echanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, pora-

żenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztuczrrych zbiomikach wodnych, pożary), biologicz-
ne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), chemicme (zatrucie środ-
kami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnlłni i paliwami). Podczas prac źrriwnych
dochodzi do wielu groźnych wypadków z lldziŃem maszyn - kombajnów, pras i przyczep
transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkńcy wsi. O Ę porze roku
większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkalia. Zdarza się również, że dzieci są
angźov/ane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmieme obciążanie pracą lub pozo-
stawienie dzieci bez opieki może kończyć się groznymi wypadkami powodującymi negat}"\rne

i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz tonlłoju flzycznego i psychicmego.

Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miej-
sca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy).
Aby nie dochodziło do tagicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce
pIzeznaczone do zabaw dla dzieci - plac zabaw - ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym
i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa.

Ważna jest również edukacja najmłodszych. KRUS prowadzi na terenie województwa
łódzkiego wiele działń skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie za-
grożenia czylnją na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizo-
wane są na terenie całego powiatu kutnowskiego.

Przypominam, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
zawarł w ubiegłym roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ,,Ergo Hestia" umowę gru-
powego ubeąlieczenia dzieci rolników od na§tępstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe
ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącnie dzieci rolników (do ukończenia l6. roku życia), po-
zostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodztcami lub opiekunami prawnymi,
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakre-
sie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez cńą dobę. Szczegółowe
informacje na temat ubezpieczenia moźma zna|eźć na sfionie intemetowej www.krus,gov.pl
a tdrŹe w Placówce Terenowej KRUS w Kutnie. lnformując o możliwości skorzystania
z lbezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to koniecme, by dzieci
przebywające w Pństwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne,
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Sunowni Rolnic1,, Drołe D;ieci!

Ltlo lo organizaqjnie bardzo iudtn, czas clla rohtikótt i ich rodzin. Gorączka si.rrrołosÓ]f, żrirl'.

zbiotól,t, ottocótt i zabiegót pielęgnacl,itnch, dodątkolo ,tt,tcnlltkach l1solz?ł tenrpa,ahn,,

spraja ul,padkont podczas vl*omlnnej pt,aa,. Ponadto Dzieci pĘabvłające na takacjaclt,

Pozosl0,1|,ione bez ncleĄ,lego nadzol,u na lerenie gosPodtn,sh|a narażone są na viele zag,ożeil.

Pamięlajcie więc Państwo o beąiec-lym a|l,Ąkowoniu ciqgników, ,r.r§itf i natądj rolrricą|,ch,

arąd--eń, o bezpiec-Jr!,,, lrunspofcią obshtgiwania lwieąql i stosowaniu śtodkón, ochron!, roślin.

,j łIaposożcie mos4,11l,l, oslo4, i zabezpieczenia przed poclnlycenietn, atlaszcza :rrah, odbiollt
Irloc):,

,:l BentzglęrJnie lllączajcie silnik cią_gnik(l tychodząc z kabim, a tszelkie naplu\1, mas4n
l1,konuj ci e pizl, ltlłączonl,m n apędzi e.

,_, Me pźetoźcie osób na ladunkach, blomik<lch cię3nikó,n,, zaczepach oruz inryclt miejscach

do tego nieptzeznaczolrych.

,., I}n4,mticie lad i porząclek na tel,enie obejścićl.

,:, Dba.lcie o bezpieczaisnt,o plac na l1,sokości v, Pomieszczeltiach gospodarczl,ch, l1,kopach,

zbiornikach i na dt,abinach.

ó ltr),choclźcie z kabhtl ciąsnika h|aźą do maszylry z zachoy,aniem lż)pllllklo\tego podparcia,

a z zaladol,anej prz,czept schodźcie załsze po cłrabittie.

,) P|aaicie w odzieżl, roboczej oruz obuu,itt o należiej plzl,czepności clo podloża

i ltszl)1l,niajćlq)ln rrogę }l. Jrdl!,ie słoło 1,1n, }|,lpos.rźeni H, odpoltieclnie och1,orlJ, pruq,.

. L^l,ażajci€ leż lta kleszcze zabezpieczając skórę pźed ich ttkąszaniem.

Rodicc, nie łpominajcie o dieciach!

,J Zapa|,niicie Dnluchom opiekę doł,osh,ch.

,:, Oddzielcie część mieszkahą od plodukajnej i sfu,órzcie dla nich lt gospodal,s*ie bezpieczne

miejsce do zabav1,.
,:, Nie a gclżlicie ich do prac zawal,Ę:cll u, lń,klzie c4vności szczególnie niebezpiecznych,

zricęan ch z pt,ol,adzenieln gospodatfu,a rolnego, któlych nie lohto połrietzać dzieciolt
po iżej ]6 k.t.

Szeroki zakres infurnlacji na temal bezPiecznej placv ,l, gospodalsnlie rohlm znttjdt|e się

łt, btoszttl,ach i intrych opracou,.lni(tch zanlieszczonych na sionie intelnetolr,aj rtv,lt,.,hrls.got'.pr|

t zakladce Preu,encja, a także w placótkach łerenov,l,ch KRLłS.

Na zakończenie h,czę Wan Rodzice-Rolnia, spokojnej i bezpiecznej pruą, oraz obfi^,ch plonóy,,

a Dzieciom radosttl,ch i ttdanl,ch l,,akacji.
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