Svarīgākie riski saistībā ar

KŪTSMĒSLU KRĀTUVĒM

Kā rīkoties, lai strādātu DROŠI
Kūtsmēslus var iedalīt
cietajos (izkārnījumu, urīna
un pakaišu sajaukums, ko var
kraut) un šķidrajos jeb vircā.
Tāpēc pie fermām parasti ir
krātuve cietajiem un tvertne
šķidrajiem kūtsmēsliem.

Ar kūtsmēslu uzglabāšanu ir
saistīti dažādi riska faktori, kuri var
apdraudēt Tavu veselību un drošību!

Iespējamie
nelaimes gadījumi
zzSaindēšanās, ko izraisa indīgas

Lai strādātu DROŠI:
zzNekad nestrādā pie kūtsmēslu krātuves, vircas noplūdes

kanāliem vai pie vircas iesūknēšanas/izsūknēšanas, ja nav
nodrošināta pietiekama ventilācija! Šaubu gadījumos veic gāzu
sastāva mērījumus vai prasi, lai tos veic saimniecības vadītājs!
zzVircas tvertnē nedrīkst ne iekāpt, ne ieliekties bez autonomas
gaisa padeves pat tad, ja tur pēc izsūknēšanas palicis tikai
neliels vircas atlikums!
zzPārliecinies, vai vircas noplūdes kanālos (cauruļvados) esošie
smakas slēgi ir kārtībā! Ziņo saimniecības vadītajam, ja tie ir
bojāti!
zzVeicot vircas maisīšanu un izsūknēšanu no stacionārās tvertnes,
pārliecinies, vai kanāli (cauruļvadi), pa kuriem gāzes varētu
nokļūt atpakaļ kūtī vai citās telpās, ir noslēgti!
zzPārliecinies, vai kūtsmēslu krātuves sienu vai grīdu remontam
nav izmantots ģipsi saturošs materiāls!
zzJa cieto kūtsmēslu pārvietošanu ar traktoru veic krātuvē,
nekad neizkāp no kabīnes!
zzVienmēr lieto piemērotu aizsargapģērbu, apavus, cimdus
un aizsargbrilles, lai nepieļautu saskari ar kūtsmēsliem!
zzIevēro higiēnas prasības!
zzIevēro atpūtas pauzes, to laikā pavingro, ievēro veselīgu
un kustīgu dzīvesveidu!
zzRūpējies par savu veselību un apmeklē obligātās
veselības pārbaudes!

gāzes, kas rodas mikroorganismu
ietekmē, anaerobos (bezskābekļa)
apstākļos noārdoties kūtsmēsliem
zzNosmakšana, kas notiek
gadījumos, kad gāzes, kuras
izdalās no kūtsmēsliem (piemēram,
metāns), ir samazinājušas skābekļa
saturu gaisā zem kritiskās robežas
zzIekrišana šķidros kūtsmēslos vai
kūtsmēslu krātuvē
zzTraumas no saskares ar kūtsmēslu
padeves aprīkojumu
zzNegaidīta aizdegšanās un
sprādzieni

Bioloģiskie riski
Saskare ar kūtsmēsliem var radīt dažādas bīstamas
infekcijas slimības, piemēram, liellopu trihofitozi,
brucelozi, tuberkulozi, cūku rozi, Sibīrijas mēri, mutes
un nagu sērgu, listeriozi, trakumsērgu, kā arī dažādas
ornitozes – putnu gripu, salmonelozi u. c.

Nelabvēlīgi laika apstākļi
Sniegs, lietus, krusa un pārāk augstas vai zemas
gaisa temperatūras var ietekmēt Tavu veselību

Šis materiāls ir izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. Informācija par darba aizsardzības jautājumiem – www.osha.lv
Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2017. Bezmaksas izdevums.
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