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RIESGO DE CAÍDA AL MISMO NIVEL
Mantenga el orden y la limpieza, evite dejar materiales que  
obstaculicen las vías de paso. Utilice calzado con buen agarre y 
adecuado a los suelos irregulares por los que va a transitar.

DESPLOME DE PACAS DE PAJA

Mantener un adecuado apilamiento de pacas de paja.  
Nunca se coloque bajo una carga que esté siendo movilizada en altura. 

ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Durante el manejo de ganado, extreme la precaución y tenga en cuenta que  
su comportamiento es impredecible.
Las tareas que puedan generar reacciones violentas del ganado, se  
realizarán siempre entre dos personas.
Evitar siempre que sea posible acceder a los recintos cerrados donde se  
encuentra el ganado. Cuando deba hacerlo, no se quede solo y cerrado en 
una zona reducida; procure tener siempre una salida próxima.
Si es alérgico a la picadura de algún insecto, de aviso a la empresa para que  
dispongan del antídoto en el botiquín.

AGENTES BIOLÓGICOS: CONTACTO CON ANIMALES Y RESTOS 
ORGÁNICOS

Evite el contacto directo con los animales o sus restos (pelos, excrementos,  
etc).
Utilice guantes y ropa de trabajo.  
Mantenga unos buenos hábitos higiénicos, lávese las manos y brazos tras el  
contacto con los animales.
Durante el contacto con animales o restos orgánicos utilice las protecciones  
adecuadas:

Si es usted alérgico a la picadura de algún insecto, de aviso en la explotación  
para que dispongan de antídoto en el botiquín.

CORTES CON ELEMENTOS METÁLICOS
Utilice guantes de protección cuando deba manipular elementos metálicos  
corroídos.

CAÍDA DE OBJETOS / PISOTONES DE ANIMALES
Utilice calzado de seguridad. 

EXPOSICIÓN AL RUIDO GENERADA POR EL GANADO
Utilice protección auditiva 

RIESGO DE ATROPELLOS
Manténgase alerta siempre que haya vehículos trabajando cerca suya. Nunca  
se coloque en zonas desde las que el conductor no pueda verle.
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Guantes de látex o vinilo 
(para evitar el contacto 
directo, especialmente con 
residuos animales)

Mascarilla de protección 
(cuando exista riesgo de 
proyección de fl uidos o se 
generen aerosoles)

Gafas de protección 
(cuando puedan generarse 
proyecciones de fl uidos)

Ropa desechable (si se 
entra en contacto con 
material contaminado)
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بطاقات لسالمة 
وصحة العاملين في 

قطاعي الزراعة 
وتربية المواشي

برنامج قام بتطويره

اإلدارة التقنية

ممول

خطر السقوط في نفس املستوى األرضي
حافظ على الترتيب والنظافة وال تترك مواد تعرقل المرور في  

الممرات والطرق. استعمل حذاء مناسبا من أجل الحيلولة دون 
االنزالق في السطوح التي تمر بها.

انهيار حزم التنب

ضع حزم التبن الواحدة فوق األخرى بشكل مناسب 
ال تقف أبدا تحت حمولة يتم نقلها أو معالجتها في األعلى  

احلوادث التي تتسبب فيها الكائنات احلية
شدد العناية أثناء معالجة المواشي وخذ بعين االعتبار أنها تتحرك وتتصرف  

أحيانا بصيغة غير متوقعة
-جب أن يشترك دائما شخصان في األعمال التي قد تؤدي إلى رد فعل عنيف  

من قبل المواشي
تجنب دوما وبقدر اإلمكان دخول األماكن المغلقة حيث توجد المواشي. وإذا  

كان من الضروري الدخول فيها فال تبق وحيدا في مكان صغير ومغلق. حاول 
الوقوف قرب مخرج.

إذا كنت مصابا بالحساسية من لدغات أي نوع من الحشرات أخبر الشركة  
بذلك حتى يوجد في خزانة األدوية الترياق أو الدواء المناسب.

املسببات البيولوجية: مالمسة احليوانات والنفايات العضوية
تجنب المالمسة المباشرة للحيوانات والنفايات العضوية (الشعر والبراز وإلى  

غير ذلك). استخدم القفازات ومالبس العمل.
احترم العادات السليمة في النظافة الصحية. اغسل يديك وذراعيك بعد  

مالمسة الحيوانات.
أثناء مالمسة الحيوانات أو النفايات العضوية  

استخدم أساليب الحماية المالئمة التالية:
قفازات مطاطية أو مصنوعة من األلبان النباتية  

(من أجل تجنب االتصال المباشر وخصوصا مع 
نفايات حيوانية)

استخدم نظارات الوقاية (في حالة وجود خطر  
قذف المواد السائلة أو البخاخات)

مالبس مستخدمة يستبعد استعمالها ثانيا  
(عند معالجة المواد الملوثة)

إذا كنت مصابا بالحساسية من لدغة أي نوع  
من الحشرات أخبر المسؤولين عن العمل 

بذلك حتى يضعوا في خزانة األدوية الترياق أو الدواء المناسب.

جرح النفس مع عناصر معدنية
استخدم قفازات الحماية عند معالجة العناصر المعدنية المتأكلة 

سقوط املواد / وطأة احليوانات على قدمك
استخدم أحذية األمن 

التعرض للضوضاء والصخب الذي تسببه املواشي
استخدم أدوات حماية اآلذان 

خطر الدوس
انتبه دائما عند وجود سيارات وعربات تعمل بالقرب منك. ال تقف في األماكن  

التي ال يمكن للسائق رؤيتك.
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األخطار العامة 
تربية المواشي
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