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Заштита на децата и младите на фармите:
Совет за фармери

Краток преглед
Многу млади луѓе работат на фарми. Но, работата во областа на
земјоделството може да биде опасна, особено за младите. Вообичаените
опасности од работа на фарма вклучуваат опасни машини (особено
трактори), работа на висина, опасност од задушување во бетонски и лимени
силоси и изложеност на опасни хемикалии. Изложеноста на студени, влажни
или на бучни услови, работните задачи за кои е потребна физичка сила и
работата со животни, исто така, може да предизвикаат проблеми. Но,
постојат мерки за ефикасно контролирање на овие опасности и ризици.
Според закон, како работодавач мора да ги оцените ризиците за младите
луѓе што работат на Вашата фарма и да преземете мерки истите да ги
заштитите, вклучувајќи обезбедување заштитна опрема, обука и надзор,
како и спречување младите работници да извршуваат одредени задачи.
Младите, кои ги ангажирате, исто така, може да се заштитат доколку
користат опрема за која се обучени како да ја користат, придржувајќи се
кон упатствата и обуката што им се дадени, и доколку се информирани за
ризиците со кои се соочуваат и за начинот како да ги надминат истите.

Земјоделство – опасно за младите и за старите
Земјоделството се смета дека е опасна работа, но исто така е индустриска
гранка во која децата кои завршиле задолжително образование и
адолесцентите под 18 години може да работат и да помогнат. Често, тоа се
членови на семејството или можеби стекнуваат работно искуство или пак,
пракса. Не располагаме со точни бројки во однос на смртните случаи и
повреди на младите при работа на фармите бидејќи често незгодите не се
пријавуваат дека се случиле како резултат на работата, особено ако
незгодата се случила на некој член од семејството. Сепак, како вообичаени
причини за смрт и сериозни повреди се сметаат:

• удар од возило во движење;
• давење и задушување;
• удар од објект во движење;
• контакт со машини;
• пожар;
• контакт со животни, што исто така може да доведе до болест.

Други опасности и ризици вклучуваат:
• хемикалии, пестициди и ветеринарни производи;
• подигање товар кој е претежок за младо лице;
• пад од висина;
• струја.

Ограничувања на возраста
Децата под 13 година не смеат да работат на фарми. Во некои земји-членки
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на ЕУ, децата помеѓу 13 години и децата кои се на возраст кога завршиле
задолжително образование (обично 16 години) може да извршуваат
едноставни земјоделски задачи. За адолесцентите на возраст кога завршиле
задолжително средно образование и под 18 години нема ограничувања за
изложеност на опасности како што се: опасни хемикалии, бучава и
екстремен студ или жештина,и работа која е надвор од нивната физичка или
ментална подготвеност. Многу земји имаат посебни забрани и ограничувања
за користењето одредени машини од страна на лица под 18 години,
вклучувајќи возење трактор и користење други земјоделски возила, во
зависност од возраста и нивото на обука. За тоа постои добра причина,
бидејќи, на пример, децата не може да бидат доволни силни за да користат
машини или пак можеби се прениски за да достигнат до педалите, итн.
Проверете го Вашето национално законодавство за точните барања и
почитувајте ги истите.

Процена на ризиците
Запомнете дека децата не се доволно свесни за ризиците и дека може да
бидат и физички и ментално незрели. Тука спаѓаат Вашите сопствени деца,
дури и ако истите се пораснати на фарма. Како фармер мора да спроведете
процена на ризик за да Ви помогне да се одлучите кои заштитни мерки
треба да ги преземете за да спречите незгоди при работа. Треба да
посветите посебно внимание на процената на ризиците за децата и младите
што работат на фарми. Не треба да ги опфатите само работните активности,
туку и другите опасности кои може да изгледаат примамливо за младите.
Процената на ризик и заштитните мерки треба да ја опфатат организацијата
на работните активности во зависност од возраста и нивото на дадените
упатства, обука и надзор.

Процена и превенција
Треба:

• да ги идентификувате опасностите на фармата и да ги процените
ризиците за децата и младите;

• да ги опфатите работните задачи и ризици за децата кои шетаат низ
Вашата фарма;

• редовно да ја проверувате фармата од опасности и веднаш да
делувате врз истите;

• да го земете предвид неискуството, незрелоста и недоволната свест
на младите за ризиците;

• на децата кои се доволно зрели и физички способни за да бидат дел
од работата на фарма да им задавате задачи според возраста ;

• да размислите двапати за задачите што им ги давате на младите,
неискусни работници. Доколку се двоумите, не прашувајте ги дали
може да ги извршат;

• постојано да ги надгледувате младите;
• да им дадете јасни упатства на младите за тоа што смеат, а што не

смеат да прават;
• да обезбедете соодветни информации, упатства и постојана обука;
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• да проверете дали сите возрасни кои работат на фармата ги знаат
правилата и постапките што ги имате утврдено во однос на децата и
младите, вклучувајќи ги и ограничувањата на возраста.

Контролна листа
• заклучени ли се опасните области за работа?
• обезбедени ли со брави што се заклучуваат сите штали, земјоделски

продавници, места каде се складираат хемикалии, трла за добиток за
децата да не може да влегуваат ?

• поставена ли е опремата на сигурно место?
• исклучена ли е опремата, намалена ли е хидрауликата и отстранети

ли се клучевите пред да си заминете?
• заградени ли се мочуриштата, јамите на фармата на тој начин што е

невозможно прекачување во тој дел ?
• преземени ли се мерки на претпазливост за да проверите дали

децата имаат пристап до скалите, на пр., до силосите или сеното или
стоговите сено?

• поставивте ли јасни правила за забрана на пренесување деца на
возилата на фармата?

• знаат ли работниците дека не треба да ги повикуваат децата во
опасните области, на пр. во трлата за добиток?

• се чуваат ли децата подалеку од возилата во движење на фармата?
• дали спроведувате миење на рацете пред јадење?

Дефиниции
• опасно е нешто што би можело да Ве доведе во опасна ситуација,  на

пример, трактор.
• ризик е голема или мала можност дека некој ќе биде повреден; со

опасност на пример дека ќе бидете повредени во незгода со трактор.
• контролата на ризик вклучува чекори за намалување на можноста

и/или последиците за некоја опасност да Ви нанесе штета, на
пример, никогаш не возете трактор по стрмнина; носете безбедносен
појас; никогаш не возете деца на трактор.

Дополнителни информации
• Извори за млади при работа и безбедност: http://ew2006.osha.eu.int/

и http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/
• Листите со факти од 61 до 66 за младите опфаќаат законски одредби

и совети за работодавачите, надзорниците, родителите и младите:
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/

Дополнителни информации за посебните ризици на младите
работници во земјоделството:

• http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indext
opic?topicpath=/goodpractice/person/youngpeople/farmworkw
orkwithanimals

• http://osha.europa.eu/goodpractice/sector/agriculture/indextopic
• http://osha.europa.eu/goodpractice/sector/agriculture/indexatoz

http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/
http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indext
http://osha.europa.eu/goodpractice/sector/agriculture/indextopic
http://osha.europa.eu/goodpractice/sector/agriculture/indexatoz
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?letter=Y&kwpath=54161A/54201B/54241C/55841D&kwname=Yo
ung%20workers

• http://hwi.osha.europa.eu/ratoolschecklists/agriculturesector/p
ublicationFolderview

Е-алатка: Млади во земјоделството:
• http://www.osha.gov/SLTC/youth/agriculture/index.html
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