INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ważna od 02 stycznia 2013 roku
na stanowisku wolontariusz opiekun zwierząt
obowiązujący w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu
dział Zakładu Usług Komunalnych, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz
Przepisy obowiązujące pracownika.
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp ogłoszone w
Obwieszczeniu MIPS w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia /Dz.U.Nr.169.1650/.
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
4. Przepisy p.poż. i o pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uwagi ogólne:
Wolontariusz powinien być pełnoletni lub mieć ukończone 16 lat i posiadać pisemną zgode rodzica lub opiekuna,
legitymujący się:
•
Przeszkoleniem wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp
w zakresie ochrony p.poż. i pierwszej pomocy przedmedycznej
•
Dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, stwierdzającym
brak przeciwwskazań do pracy
•
Pracownik powinien być trzeźwy, wypoczęty, w pełnej sprawności psychofizycznej.
•
Naturalną chęcią do pracy ze zwierzętami.
Przed rozpoczęciem pracy:
Wolontariusz powinien:
1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp.
2. Ubrać się we własną odzież roboczą lub ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy
(kombinezon przeciwpogryzieniowy i rękawice ochronne przeciwpogryzieniowe).
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego, tj. narzędzia ręczne, pojazdy ręczne i inne materiały niezbędne do
pracy. Sprawdzenie polega na ocenie czy nie mają one uszkodzeń, są sprawne technicznie i nie zagrażają
bezpieczeństwu pracownika.
UWAGA:
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie
powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu
się, że usterki zostały usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.
Podczas pracy:
1. Przy pracach ręcznych należy pamiętać:
przemieszczane przedmioty (klatki transportowe) należy przenosić jak najbliżej ciała
sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów powinny eliminować ryzyko urazów, a szczególnie urazów
kręgosłupa.
2. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia.
3. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
- 30kg – przy pracy stałej
- 50kg – przy pracy dorywczej.
Przy pracach związanych z dobrostanem i odławianiem bezpańskich zwierząt należy bezwzględnie pamiętać:
1. Czynności należy wykonywać zgodnie z poleceniami przełożonego, który informuje o organizacji pracy
2. Prace organizować tak, aby w jak największym stopniu wyeliminować ręczne przenoszenie ładunków
(odchody, karma).
3. Nie dopuszcza się do pracy wolontariuszy o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej
oraz zgłaszających takie niedyspozycje.
4. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się, że w strefie prac prowadzonych
przy zwierzętach znajdują się osoby postronne.
5. Prace w ciągu dnia roboczego należy zaplanować tak, aby stanowiły logiczny ciąg czynności zgodny z naturą
przetrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
◦ Uprzątanie nieczystości z boksów i ich wywóz do kontenera,
◦ Wymywanie boksów wodą (o ile pozwalają na to warunki termiczne),
◦ Ściółkowanie trocinami lub słomą w zależności od warunków atmosferycznych,
◦ Karmienie karmą suchą, konserwowaną, półproduktami lub przygotowaną na terenie, PPZ ze

szczególnym zachowaniem zasad higieny osobistej,
Pojenie zwierząt w zależności od potrzeb i warunków termicznych,
Sprzątanie terenu schroniska (ponowne uprzątanie boksów oraz wybiegów) z zachowaniem czystości
traktów komunikacyjnych,
◦ Wyprowadzanie psów na spacery na wybiegi lub na teren lasu.
◦ Podczas karmienia i uprzątania nieczystości należy pamiętać o bezwzględnym zamykaniu furtek i
przegród stanowiących zaporę przed ucieczka zwierząt z PPZ.
Przy przeprowadzaniu zwierząt zachowywać rozwagę, zachowywać się w sposób opanowany, w razie
konieczności używać smyczy lub chwytaków pamiętając zawsze, że zwierzę jest nieprzewidywalne. Czynność
tę należy wykonywać pamiętając o każdorazowym zamykaniu furtek i przegród.
Po każdym kontakcie ze zwierzętami oraz karmą, a zwłaszcza przed spożywaniem posiłków należy pamiętać o
zachowaniu higieny osobistej.
W przypadku przewidzianego agresywnego zachowania zwierzęcia należy zakładać uniwersalny kombinezon
przeciwpogryzieniowy oraz rękawice przeciwpogryzieniowe.
◦
◦

6.
7.
8.

Wolontariusz ma prawo:
1. Prawo do wchodzenia na teren schroniska oraz do boksu swojego podopiecznego zwierzęcia z zachowaniem
zasad BHP. Przy pierwszych wejściach do boksu podopiecznego zwierzęcia wolontariusz zobowiązany jest do
korzystania z towarzystwa innego wolontariusza lub pracownika.
2. Prawo do publikowania informacji o podopiecznym zwierzęciu na stronie internetowej schroniska (przesyłanie
danych w zatwierdzonym formacie), boksie podopiecznego zwierzęcia oraz na innych portalach internetowych
na podstawie odrębnego upoważnienia zawartego z wolontariuszem, o ile nie koliduje ono z zakazem
używania frazy Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu.
3. Prawo do wywieszenia informacji na boksie o wolontariuszu zajmującym się danym zwierzęciem.
4. Prawo do wprowadzania 1 osoby postronnej (tj. potencjalnie nastawionej na adopcję) na teren schroniska z
zachowaniem zasad BHP.
Wolontariuszowi nie wolno:
1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, aby stwarzać zagrożenie dla siebie, innych i zwierząt.
2. Nie stosować się do instrukcji i zaleceń przełożonych.
3. Pracować bez nakazanych ochron osobistych.
4. Usuwać wszelkiego rodzaju zabezpieczeń.
5. Przeszkadzać innym w pracy.

