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Prace w piwnicy

przewodnik

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

Informacje dla nowo zatrudnionych pracowników sezonowych 
do pracy przy uprawie winorośli



WITAMY!
Zostałeś/aś zatrudniony/a do prac w piwnicy. 
Oto kilka wskazówek, które pozwolą ci pracować w optymalnych 
warunkach bezpieczeństwa ...

Zasady ogólne

Przed przyjściem do pracy

•  Przestrzegaj organizacji oraz zaleceń firmy dotyczących bezpieczeństwa.
•  Przemieszczając się po drogach, przestrzegaj 

przepisów ruchu drogowego.
•  Nie prowadź traktora, jeżeli nie posiadasz 

do tego uprawnień.

•  Uważaj na pojazdy i maszyny rolnicze 
: ustąp miejsca podczas przyjmowania 
zebranych winogron.

Zjedz solidne śniadanie. Noś pełne i stabilne obuwie oraz 
odpowiednio dopasowaną odzież 
(nie luźną).

Nie zakładaj 
biżuterii.

!



Na stanowisku pracy

Przestrzegaj zaleceń 
dotyczących 
bezpieczeństwa 
podczas obsługi 
maszyn: kadź, pompy, 
ślimak, maszyny 
do rozlewania, 
szypułczarka, prasa ...

Nie ingeruj w instalację elektryczną, jeżeli 
nie posiadasz do tego odpowiednich 
uprawnień. 
Stosuj się do wydanych zaleceń.

Uważaj na upadki podczas prac nad kadziami 
:  transfer, przepompowywania moszczu z 
dna zbiornika na jego powierzchnię, obciąg.

Uważaj na upadki : natychmiast nakładaj 
pokrywy i kraty na otwarte kadzie.

Uważaj na ryzyko poślizgu; 
dbaj, by przejścia były 
czyste i niezastawione.

Nie interweniuj, dopóki 
nie zatrzyma się ona 
całkowicie w przypadku 
zapchania.

W razie incydentu lub 
wypadku zatrzymaj 
maszynę.

A • Obsługa maszyn

B • Środowisko pracy

!



C • Dwutlenek węgla (CO2)

1 • Przed wejściem do piwnicy

RYZYKO ŚMIERTELNE

Dwutlenek węgla jest 
gazem bezbarwnym i 
bezwonnym. 
Zajmuje miejsce tlenu w 
powietrzu.

5 sekund

Zaburzenia

15 sekund

Utrata 
przytomności

3 minuty

Urazy  
neurologiczne

5 minut

Śmierć
mózgu

Ostra 
niewydolność 
oddechowa

Skutek

Mózg

Nie wchodź do piwnicy bez zgody twojego 
przełożonego. 
Przestrzegaj zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa: napowietrzanie, wentylacja, 
ewakuacja.



* SST :  Przeszkolony pracownik, wyznaczony do 
udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy 

** ARI : Samodzielny aparat oddechowy

NIE WCHODZIĆ DO 
ZBIORNIKA

3 • W razie wypadku

2 • Podczas ubciągu
Nigdy nie pracuj samodzielnie.

RYZKO UDUSZENIA
Przed wejściem do zbiornika, 
powinien on być 
długo i intensywnie 
wentylowany.
(ewakuacja CO2 oraz 
oparów alkoholowych) 
od 30 do 45 min.

Zbiornik z dwoma otworami

A

Interweniuj jedynie wtedy, gdy 
posiadasz uprawnienia ratownika 
medycznego (SST*) oraz uprawnienia 
do posługiwania się samodzielnymi 
aparatami oddechowymi (ARI)**.

B

Przed każdą interwencją zakładaj szelki 
oraz samodzielny aparat oddechowy.

C



E • Przenoszenie

Do przenoszenia ciężkich 
ładunków przyjmuj właściwą 
pozycję ciała.

D •  Stosowanie 
chemikaliów

Używaj środków chemicznych jedynie wówczas, gdy jesteś do tego 
upoważniony; noś odpowiedni sprzęt ochronny :

SO2
(dwutlenku 
siarki)

Czynniki 
filtrujące

Soda

typu P2 - P3

typu P2

typu E
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Miłej pracy…

Urząd ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 
ARCMSA Auvergne-Rhône-Alpes
MSA Ardèche Drôme Loire Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhône Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes du Nord Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne Tél. 04 73 43 76 54

W RAZIE WYPADKU
Skontaktuj się z kierownikiem ekipy lub ratownikiem 
odpowiadającym za udzielenie pierwszej pomocy.

Ważne jest, by znać miejsce, 
w którym przechowywana jest 
apteczka pierwszej pomocy.

15 
Pogotowie 
ratunkowe

18 
Straż 
Pożarna

112 
Centrum 
powiadamiania 
ratunkowego

(może być wzywana 
jako pomoc medyczna)

Ratownik udzielający pierwszej  
pomocy w miejscu pracy  (tel.) :

Kierownik ekipy (tel.) :


