Maseczka dla rolnika
Od 16 kwietnia br. wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach
publicznych. Chroni to nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Maseczki ochronne są obowiązkowe dla wszystkich osób znajdujących się w obiektach
handlowych, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, na terenie nieruchomości
wspólnych, na drogach, w parkach, terenach zielonych, w transporcie publicznym oraz w
samochodzie, jeżeli podróżujemy z osobą, z którą nie zamieszkujemy w tym samym
gospodarstwie domowym. W rozporządzeniu ministra zdrowia przewidziane są też
okoliczności zwalniające z obowiązku noszenia maseczek przez osoby z powodu stanu
zdrowia, czy wykonujące niektóre czynności zawodowe niewymagające bezpośredniego
kontaktu z klientem czy interesantem.
Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy też rolników podczas pracy w gospodarstwie
rolnym i podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Wraz z przyjściem wiosny
ruszyły intensywne prace w polu. Jednym z warunków pozwalających na zwiększenie
wydajności upraw jest stosowanie środków ochrony roślin. Należy jednak pamiętać, że
niewłaściwe i nieodpowiednie ich używania zagraża zdrowiu rolników poprzez przenikanie
szkodliwych substancji do układu oddechowego, przez skórę, błony śluzowe oraz przewód
pokarmowy. Możemy jednak temu skutecznie zapobiegać. Podstawowym środkiem ochrony
osobistej jest maseczka. W zależności od klasy toksyczności chemicznych środków ochrony
roślin stosowane są różne rodzaje masek; od najprostszych półmasek chroniących układ
oddechowy po maski z filtropochłaniaczami będące elementem zestawów chroniących także
oczy, ręce, błonę śluzową oraz skórę. Pamiętajmy, że środki ochrony roślin posiadają
zdolność kumulowania się w organizmie i mogą powodować alergiczne reakcje skórne,
zmiany martwicze wątroby, schorzenia naczyniowe oraz porażenia układu nerwowego i nie
zawsze mają ostry przebieg.
Promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym jest jednym z priorytetowych zadań
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dlatego też corocznie prowadząc szkolenia
z zakresu bhp w rolnictwie w miejscowościach objętych terenem działania Placówki
Terenowej KRUS w Ostrołęce staramy się przybliżać zagrożenia jakie za sobą niesie brak
odpowiednich środków ochrony osobistej w czasie zabiegów chemizacyjnych.
Zainteresowanym rolnikom prezentowana jest odzież robocza, środki ochrony osobistej
i kombinezon chemizacyjny wraz z obuwiem.
Rolniku, pielęgnując rośliny dbaj też o swoje zdrowie !

