
Gör lantgården barnsäker

En lantgård bjuder på rikligt med stimulans och är en bra uppväxtmiljö. På samma gång är den en arbets-
plats för vuxna, och därför kan den vara farlig för barn. Under arbetstoppar händer det att uppsikten 
över barnen blir bristfällig. Det ökar risken för olycksfall.

Föräldrarna är ansvariga för barnens säkerhet. De är förebilder för barnen. När man vill förbättra barn-
säkerheten kan man börja med att leta fram information, se över sina värderingar och attityder och 
betrakta lantgården med barnens ögon. Det som vuxna uppfattar som faror kan vara något helt annat 
än det som barnen ser. Därför kan det hända att olycksfallsriskerna underskattas.

trygg i arbetet
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Bland annat det här kan du göra för att eliminera säkerhetsrisker

•	 Inrätta en säker lekplats för barnen.

•	Flytta undan farliga föremål, reparera dem eller sätt upp staket omkring dem 
 - körbroar, nedkast, flytgödselbehållare, trappor, brunnslock och diken.

• Bygg ett låsbart skåp för farliga ämnen och tillbehör
 - bekämpningsmedel, disk- och tvättmedel, verktyg, mediciner, skjutvapen och ammunition.

• Håll god ordning i förråden. Städa och lås dem.

• Se till att maskinerna är i skick och försedda med säkerhetsutrustning
 - skydd, skyddskåpor och säkerhetsbrytare.

• Sanda gångvägarna på vintern, se till att belysningen är tillräcklig.

• Se till att skyddsutrustning används när så behövs.

STIMULANS OCH FAROR

Det finns ett stort antal farliga platser på en gård. 
Ändå går det att förebygga olycksfall som drabbar 
barnen. Det viktigaste är att eliminera farorna.  
Om det inte lyckas ska man se till att barnen inte 
skadar sig. Man bör ge barnen råd och hjälp att  
upptäcka och undvika faror. Små barn behöver  
uppmärksam tillsyn. När de vuxna har en positiv 
attityd och föregår med gott exempel främjas 
barnens säkerhet.

Bakom olycksfall som barn råkar ut för finns 
det många faktorer. På en gård händer det ofta 
att barn oavsiktligt utsätts för damm, buller och 
annan belastning som arbetsmiljön medför. Det 
kan hälsan påverkas negativt av, så att följderna 
märks ännu långt upp i vuxen ålder. Därför är 
det bra att uppfatta främjandet av barnsäkerhe-
ten på gårdar som helhetsinriktad förebyggande 
verksamhet.

Somrar och maskiner är farligast

• De flesta olycksfallen bland barn och
 unga inträffar mellan maj och september.

• Olycksfall bland barn och unga inträffar  
 främst i samband med maskiner och
 anordningar. 

• Pojkar råkar ut för fler olycksfall än flickor.

• Vid olycksfall är barnet ofta på plats
 som åskådare.
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Gården är en stimulerande uppväxtplats.
Det är föräldrarnas sak att se till att barnen inte utsätts för faror.

Utför vardagssysslor
tillsammans med
barnen. Du är en
förebild för dem!
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Metoder som främjar säkerheten

• Barnskötsel och tillsyn – en egen vårdplats och skötare

• Råd och vägledning för barn och ungdomar, föräldrarnas exempel

• Motarbetande av faror på gårdsplanen: vägar, trafik, parkering

• Råd till gästande barn

• Säkra arbetsmetoder, särskilt i närheten av maskiner och husdjur

• Anvisningar, symboler och förbudsskyltar på arbetsställena och maskinerna

• Systematisk riskbedömning på gården

Andra möjligheter

• Samarbete mellan gårdar, organisationer, föreningar och myndigheter

• Utbildning och inhämtande av kunskap om barnsäkerhet: arbetarskydd
 och arbetssäkerhet, första hjälpen

• Anslutning till företagshälsovården

• Utveckling av arbetsmiljön och arbetsmetoderna

• Investeringar som stöder barnsäkerheten: maskiner,
 anordningar och byggnader

Antalet riskfaktorer i omgivningen, barnets fysiska 
och psykiska utvecklingsskede och den tillsyn och de 
anvisningar som ges inverkar på olycksfallen bland 
barn. Riskerna i omgivningen kan minskas genom 
planering och säkerhetsfrämjande arbetsmetoder.

I en viss ålder kan barnen önska sig spänning i 
tillvaron. Ett strängt förbud kan leda till att faran 
blir lockande. Därför är det bra att noggrant för-
klara varför något är förbjudet. Om föräldern lär 
sig känna igen barnens olika utvecklingsskeden 
och det beteende som är typiskt för vart och ett 
av skedena är det lättare att bedöma riskerna för 
olycksfall i olika situationer.

Betrakta omgivningen med barnens ögon
När barn och vuxna tillsammans går en runda på 
gården kan de notera vilka platser som är far-
liga. På samma gång kan de vuxna ge barnen råd. 
Gårdsvandringen ger ett tillfälle att tillsammans 
fundera på spelreglerna. Det väsentliga under 

gårdsvandringen är att de farliga platserna ses 
med barnens ögon.

Längst bak i broschyren finns en checklista 
som kan användas för att kartlägga några av de 
vanligaste farorna på en gård. Besvara frågorna 
med kryss i rutan. Det som är i sin ordning hålls i 
skick, och det som inte är i sin ordning åtgärdas.

Lösningarna är individuella 
Barnsäkerheten är ett led i arbetssäkerheten på 
gården. Det här inverkar också på de åtgärder 
som vidtas för att utveckla gårdens barnsäkerhet. 
Det är nödvändigt att betrakta barnsäkerheten 
utifrån gårdens eget utgångsläge. De framtida 
behoven är bra att bedöma vid planeringen.

När det gäller barnsäkerheten är allmängiltiga 
riktlinjer till hjälp, men de färdiga modellerna är få. 
Det lönar sig att ta en etapp i sänder när säker-
heten främjas. Barn tar till sig saker småningom, 
därför behöver säkerhetsfrågorna repeteras.
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Ge akt på gårdsmiljön med barnens ögon. 
Gör en gårdsvandring med barnen.

Förvara parhjul liggande.

Se till att barnen använder cykelhjälm.
Föregå med gott exempel!
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Det här kan du göra för att gårdsplanen ska bli säkrare

•	 Inrätta ett lekområde på gårdsplanen och ha som regel att barnen
 inte får lämna det utan lov.

• Avgränsa vägen och gårdsplanen tydligt från varandra.

• Se till att det finns en rejält tilltagen vändplats för maskiner och släpvagnar.

• Kör längs vissa bestämda rutter och parkera på platser där sikten är god.

• Sätt upp staket invid körvägen.

• Kontrollera att sikten är fri.

• Sätt upp ett trafikmärke som varnar för barn.

• Använd ljudsignal.

FARLIGA PLATSER OCH SÄKERHETEN

Lägg märke till farorna
Eftersom gården är både ett hem för lantbrukar- 
familjen och en arbetsplats för vuxna finns det gott 
om farliga platser på den, liksom också verksam-
heter som är farliga för barnen. Farorna är olika 
på olika gårdar. För en vuxen som bott länge på 
gården och arbetar där varje dag kan det vara 
svårt att lägga märke till vad som utgör faror för 
barn. Det gäller att se upp särskilt i samband med 
maskiner, husdjur, eld, byggarbeten, vattendrag och 
vattensamlingar. 

Stegar, trappor och träd formligen lockar barnen 
till klättring. Det kan gå att ta sig upp, men sedan är 
det svårare att ta sig ner. Barn är också intressera-
de av trånga öppningar av olika slag. Man kan täcka 
hålen mellan trappstegen för att barnen inte ska 
falla mellan trappstegen eller fastna med huvudet 
mellan dem. Stadiga grindar hindrar småbarn från 
att klättra uppför trappor eller ramla ner i dem. 
Skyddsräcken ska konstrueras så att barnet inte 
kan klättra över dem eller krypa under dem och 
falla. Stegar är det inte lönt att lämna framme.

Brunnar och bassänger ska skyddas omsorgs-
fullt. Gamla badkar som används som vattenhoar 
för djur är farliga. Lock, skyddsräcken och stängsel 
ska hållas i skick och låsta, så att barn inte kan 
öppna dem utan hjälp.

Barn ska hållas långt borta från maskiner
Traktorer och arbetsmaskiner är den vanligaste 
orsaken till att barn omkommer genom olycksfall 
på gårdar. Det är bra att överväga om man alls 
ska arbeta med maskiner i det fall att barn finns 
i närheten och man inte kan ha tillräcklig uppsikt 
över dem. Det gäller att se till att maskinerna och 
skyddsanordningarna är i skick och underhålls 
som de ska. Helst ska maskiner förvaras i en lås-
bar maskinhall.

Säkra arbetsmetoder bör läras in och konse-
kvent följas. Att ge en ljudsignal innan man startar 
en maskin och kör iväg är en enkel säkerhetsåt-
gärd. När man stiger ur traktorn eller skördetrös-
kan ska man komma ihåg att lägga i en växel, dra åt 
handbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset. 
Om det finns stationära maskiner eller anordning-
ar på gårdsplanen ska de förses med skydds- och 
säkerhetsanordningar.

Maskiner och anordningar intresserar barn 
också som gömställen och klätterplatser. Arbets-
maskiner ska ställas ner på ett jämnt underlag. 
Se också till att hydrauliskt lyftbara delar såsom 
harvsektioner hålls stadigt uppe. Breddningshjul 
ska förvaras så att de inte kan falla omkull.
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Skilj åt lekplatsen från trafiken. Gör lekplatsen intressant.

Brandstegar ska monteras så högt att det inte är lätt
för barnen att klättra upp. Ett annat sätt att försvåra
klättring är att ta bort de nedersta stegpinnarna. 

Förvara kemikalier utom räckhåll för barn,
i ett låsbart skåp på tillräckligt hög höjd.
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Lömska faror lurar i förråd och silor
Plansilor ska ha skyddsräcken. Balarna packas 
stadigt. Storbalar som staplats rasar lätt om man 
klättrar på dem. Också staplade gödsel- och 
fodersäckar rasar lätt, i synnerhet om den under-
sta säcken går sönder. Staplarna placeras på ett 
jämnt och hårt underlag. Undvik att bygga höga 
torn, eller placera sådana bakom låsta dörrar.

Löst hö medför risk för kvävning. Det är lätt 
att sjunka ner i ett tjockt lager av säd och svårt 
att ta sig upp ur det. Kalluftstorkarnas kanaler bör 
förses med luckor och lås. Öppna silor och lårar 
skyddas med skyddsnät.

I tornsilor är avsatser, påfyllningsluckor och 
trappor farliga. Vid foderberedningen får barnen 
inte utsättas för farliga gaser i tornsilor. Eftersom 
en del av de gaser som tränger undan syret är 
tyngre än luft och sjunker ner till golvnivå kan 
barnen utsättas innan vuxna ens märker det. Syrat 
foder bränner huden, speciellt fötterna.

Hur man bäst skyddar flytgödselbehållare och 
urinbrunnar beror på hur de är placerade och 
konstruerade. Det omgivande nätet ska vara fin-
maskigt och tillräckligt högt. Om det finns gott 
om snö på vintern är det kanske möjligt för bar-
nen att klättra över stängslet – ett stängsel som 
är två meter högt på sommaren kan krympa till 
en meter på vintern. Att öppna porten i stängslet 
utifrån är något som bara vuxna ska kunna göra, 

och det ska finnas en stege på behållarens eller 
brunnens insida.

Kom ihåg att gödselgaser är livsfarliga. Rikligt 
med farliga gaser frigörs särskilt när flytgödseln 
rörs om och pumpas. 

Produktionsbyggnader
Barnen är gärna med om att sköta djur. I ladugår-
dar och andra produktionsbyggnader gäller det 
ändå att ha barnen under uppsikt hela tiden. Ris- 
ker i produktionsbyggnader utgörs av djur, utgöds- 
lingsmaskiner, öppna gödselrännor och vassa eller 
annars farliga arbetsredskap. Barnen ska hållas  
borta från utgödslingsmaskiner som är i gång. 
Djupa öppna gödsel- och urinrännor täcks. Farliga 
arbetsredskap förvaras utom räckhåll för barn. 

Måna om säkerheten
Barnen deltar ivrigt i arbetet och vill klara av 
sina uppgifter väl. Samtidigt tar de ändå risker. 
Olycksfall inträffar som följd av att barnen gör 
felbedömningar eftersom de inte har så många 
tidigare erfarenheter. Vuxna är förebilder när det 
handlar om hur arbetet utförs på ett säkert sätt.  
Förbud ska motiveras ordentligt. Om man skräm-
mer barnen i onödan blir slutresultatet inte det 
önskade. Man kan fostra barnen till att stegvis ta 
mera ansvar. Gör säker verksamhet mera lock-
ande än risktagning.

Om du låter barnet åka med i traktorn eller någon annan arbets-
maskin så placera barnet i en lämplig säkerhetsanordning. 

• Beroende på barnets storlek kan säkerhetsanordningen vara ett babyskydd,
 en barnstol eller en bälteskudde.

•	Säkerhetsanordningen ska vara försedd med allra minst trepunktsbälte. 

•	När säkerhetsanordningar för barn inte används ska barnet vara minst
 135 cm långt för att få använda säkerhetsbälte för vuxna. 

•	Barnstolen ska monteras stadigt.

• Det fria utrymmet ovanför barnstolen ska vara åtminstone 80 cm.

•	Barnet får inte skymma sikten eller störa körningen.

• Montering av en barnstol klassas som en smärre ändring som inte
 förutsätter en ändringsbesiktning.



9

Stängslet omkring en flytgödselbehållare ska vara stadigt och
tillräckligt högt. Tänk på att det kan snöa mycket på vintern.

Elapparater får inte lämnas inom räckhåll för barn. När arbetet
avslutas ska stickkontakten dras ut ur uttaget och apparaten
föras bort så att barnen inte kommer åt den.

Placera varningsmärken
på farliga platser. Också
barn som inte kan läsa
förstår bilderna.
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Arbeten som klassas som farliga

• Användning av cirkelsåg, klingsåg, motorsåg, tryckluftsdriven spikpistol och liknande

•  Spridning av bekämpningsmedel

•	Arbete med traktor som saknar skyddshytt 

•	Arbete med traktor som är försedd med vinsch, lastkran eller front- eller baklastare

•  Arbete med traktor till vilken det har anslutits en maskin som behöver mekanisk
 kraftöverföring

•  Arbete med skördetröska

•  Lyft där lasten hela tiden överstiger 20 kg för pojkar och 15 kg för flickor

• Ensidigt belastande arbete

• Arbete med farliga djur

NÄR UNGDOMAR DELTAR I SYSSLORNA

På en gård finns det många arbetsuppgifter som 
kan utföras redan i tidig ålder. På så sätt lär barnen 
sig mångsidiga färdigheter och skaffar erfarenheter 
som är värdefulla med tanke på framtiden. Samti-
digt utsätter de sig ändå för många faror. Därför 
bär de vuxna ansvaret för att avgöra när barnen är 
tillräckligt mogna för att delta i arbetena på gården. 

Ungdomar i farozonen
Arbetet får inte skada de ungas psykiska eller fysis-
ka utveckling. Ett olycksfall som drabbar en ung 
människa kan försvåra hela det återstående livet. 
Arbetets svårighetsgrad måste stämma överens 
med kroppskrafterna och åldern. Föräldrar över-
skattar ofta de ungas färdigheter och underskattar 
riskerna.

Många arbeten på gårdarna kan mycket väl ut-
föras av unga. Exempelvis plantering, plockning och 
hjälparbeten passar unga, precis som utfodring av 
ofarliga husdjur.

I Finland fastställs det i lagstiftningen om arbetar-
skydd många farliga arbeten som personer som är 
under 16 år får utföra bara med dispens.

Personlig skyddsutrustning
Man bör se till att unga inte utsätts för damm, 
buller och kemikalier. Om riskfaktorn inte går att  
eliminera, ska föräldrarna eller arbetsgivaren skaf-
fa skyddsutrustning för den unga. I jordbruksar-
bete behövs hörselskydd, andningsskydd, skydds-
skodon, skyddshandskar, arbetskläder, ögonskydd 
och hjälm.

Användning av skyddsutrustning
Skyddsutrustningen är till nytta bara om den 
används på rätt sätt. Den ska användas och för-
varas i enlighet med anvisningarna. Trasig skydds-
utrustning ska repareras eller slängas.
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Berätta hur man utför
arbetet på ett säkert sätt.

Ge råd om hur den personliga 
skyddsutrustningen ska användas.



12

SÄKERHETEN I HEMMET

Hemmet är den plats där de minsta barnen är 
mest utsatta för olycksfall. Det finns olika till-
behör och anordningar som förbättrar hemmets 
säkerhet. Största delen av de säkerhetsfrämjande 
åtgärderna kan vidtas enkelt och till en låg kostnad. 
I mera krävande frågor lönar det sig att ta ett steg 
i sänder. 

Farliga platser för barn i hemmet är köksspisen, 
bastuugnen, trappor och vägguttag. Skydda spisreg-
lage och vägguttag på lämpligt sätt. I trappor kan 
du montera grindar både upp- och nertill. Änd-
ringarna behöver inte vara stora för att hemmet 
ska bli säkrare.

Det är klokt att välja sådana trädgårds- och 
inomhusväxter som inte är giftiga. Ta också reda på 
om svampar och bär som växer i hemmets närhet 
är giftiga eller inte.

Det faller sig naturligt att vägleda barnen och ge 
dem råd medan ni utför hemsysslor tillsammans. 
Då lär de sig att ge akt på eventuella faror hemma 
och undvika dem.

Förvara rätt
Vassa föremål, plastpåsar, batterier, tobak, tända- 

re och tändstickor ska förvaras utom räckhåll för 
barn. Mediciner, kemikalier som används i hem-
met och alkoholdrycker förvaras i sina ursprung-
liga förpackningar i låsta skåp. Vapen ska förvaras 
inlåsta. 

Främja barnsäkerheten
När man vill utveckla barnens säkerhet börjar 
man med att bedöma nuläget. Vad är i sin ordning, 
vad behöver åtgärdas?

God planering behövs för att barns och ungas 
säkerhet ska främjas. En handlingsplan är en håll-
bar grund för lösningar som främjar säkerheten. 
Det är lättare att göra ändringar och omlägg-
ningar när man funderar på dem tillsammans 
och antecknar det viktigaste. Barnens och ung-
domarnas säkerhet blir ett inslag i hela gårdens 
säkerhet.

När säkerheten främjas är det nyttigt att se 
hur verksamheten fortgår. Ett växande barns 
livskrets blir både större och mångsidigare efter 
hand. Barnet möter nya saker som det gäller att 
lära sig, och då behövs också nya instruktioner 
och nya råd.

Gör så här om olyckan är framme

• Ring 112.

•	Berätta vad du heter och varifrån du ringer.

• Berätta vad som har hänt.

• Ange exakt adress och kommun.

• Håll dig lugn, svara på frågorna och vänta på instruktioner.

• Följ de instruktioner du får.

• Avsluta samtalet först efter att du har fått tillstånd att göra det.

Om du misstänker en förgiftning, ring 
Giftinformationscentralen (öppen 24 timmar per dygn)
tfn 09 471 977 eller 09 4711 (växel)
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Med siktet inställt på säkerhet

• Eliminera farorna på gården – betrakta omgivningen med barnets ögon.

• Gör en gårdsvandring tillsammans med barnet och berätta vilka platser som är farliga.

• Gör det klart för barnet vilka områden, platser och uppgifter som är förbjudna – vägled,
 ge råd och förklara.

•	Inrätta en säker lekplats för barnet. Se till att där finns intressanta leksaker och lämpliga saker att göra.

• Kom ihåg att maskiner och anordningar är en säkerhetsrisk. För barn i maskinernas närhet är risken
 mångdubbel.

• Undvik att ta med småbarn när du ska arbeta. Barn ska stå under tillräcklig uppsikt.

• Ordna en vårdplats för barnet eller skaffa någon som sköter barnet under arbetstopparna.

• Visa gott exempel när det gäller säkra arbetssätt. Lär barnet hur man arbetar säkert.

• Om du ger barn eller unga en arbetsuppgift så bedöm helhetsrisken noggrant i förväg.
 Ge också anvisningar om vad som ska göras i störningssituationer.

• Lär dig ge första hjälpen.

Främjande av säkerheten är förutseende verksamhet som framskrider steg för steg.

Tänk ut hur du kan förbättra säkerheten i den egna 
omgivningen. Det är bra om lekande barn använder
reflexväst också på den egna gårdsplanen när det är 
skumt ute. 

Första hjälpen
Lär dig första hjälpen på en kurs
som Finlands Röda Kors ordnar. 

Upprätthåll färdigheterna.

Finlands Röda Kors ordnar också kurser
för jordbrukare och kurser i hur man ger barn

första hjälpen.

Se till att förstahjälpsutrustning finns i bostads- 
hus, produktionsbyggnader, arbetsmaskiner

och bilar.

Kontrollera att förstahjälps- 
förpackningarnas innehåll

är användbart.
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Vård av och uppsikt över barnet
Har barnet en skötare under såningstiden och vid andra arbetstoppar? ................................................
Finns det på gårdsplanen en säker lekplats som ligger tillräckligt långt från vägen? .............................
Är du extra försiktig med maskiner när det finns främmande barn i närheten? ...................................
Finns det på genomfartsvägen ett trafikmärke som varnar för barn? ......................................................
Har du gått runt på gården med barnet och berättat vilka platser som är farliga? ..............................  

Förvaring av traktorer och maskiner 
Tar du ut strömnyckeln ur traktorns och skördetröskans tändningslås när du avlägsnar dig? ..........
Lägger du i en växel och drar åt handbromsen när du parkerar traktorn eller skördetröskan?.......
Sänker du ner arbetsmaskinerna på marken när du parkerar traktorn? .................................................
Låser du harvsektioner som har lyfts upp? ....................................................................................................
Har du maskinerna i en maskinhall eller på någon  
annan plats med låsbara dörrar (gäller också växtskyddssprutor som inte har tvättats)? ..................
Ser du till att maskiner som kopplats loss från traktorn
står så stadigt att de inte välter fastän barn klättrar på dem? ...................................................................

Barn i närheten eller inne i hytten
Ger du en ljudsignal varje gång du startar traktorn eller skördetröskan? ..............................................
Kontrollerar du alltid när du backar att det inte finns
barn bakom traktorn, skördetröskan, släpvagnen eller arbetsmaskinen? ................................................
Har du berättat för barnet att man inte får  
försöka kliva upp på en traktor eller maskin som är i rörelse? .................................................................
Kör du alltid längs samma rutter på gårdsplanen? ........................................................................................
Lämnar du barnen hemma om du ska köra en traktor eller skördetröska utan hytt? ........................
Finns det en särskild barnstol med säkerhetsbälte i traktorhytten? .........................................................
Har du fönster och dörrar stängda medan barnet är inne i hytten? ........................................................
Använder barnet hörselskydd i hytten? ..........................................................................................................
Stannar du traktormotorn när du går ut
för att en maskin har stockat sig eller för att justera maskinen? ..............................................................
Visste du att barn oavsiktligt kan sänka en
arbetsmaskin/koppla på kraftuttaget (elreglage/mekaniska spakar)? ........................................................

När barn är med i arbetet
Lämnar du barnen hemma när du har en fräs, klabbmaskin
eller annan arbetsmaskin som drivs av kraftöverföringsaxeln kopplad till traktorn? ...........................
Är skydden till kraftöverföringsaxeln på plats och i skick? .........................................................................
Visste du att det är farligt att transportera barn i frontlastaren, på hölass och på såmaskinen? .......
Kontrollerar du att barnen inte kommer åt att gå under en vagn med upplyft tippflak? ....................
Kontrollerar du att barnen inte får tag på betat utsäde?
(Exempelvis betat sockerbetsfrö påminner om karameller) ......................................................................
Visste du att det kan vara olagligt att överlåta traktorn till någon som är under 15 år? ....................

Barn i ladugården
Har barnen en egen säker plats i ladugården där de trivs? ........................................................................
Kan du övervaka barnen tillräckligt väl vid sidan av arbetet
(t.ex. medan utgödslingsmaskinen är i gång)?.................................................................................................
Om du lämnar barnen inomhus under den tid du arbetar i ladugården,
har du då skött om säkerheten i hemmet (tvättmedel, mediciner, kemikalier, tändstickor osv.)?......
Finns det skyddsräcken runt foder- och halmnedkasten? ...........................................................................

        JA   NEJ

Checklista över farorna på en gård

Den här listan kan du gå igenom en bit i sänder. Du kan ta med listan på en gårdsvandring och 
tillsammans med barnet fundera på farorna. Svara ärligt ja eller nej på varje fråga.
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Kontrollerar du att det inte finns barn under 
nedkastet eller bredvid högen när du börjar kasta ner balar? ...................................................................
Har körbroarna ordentliga skyddsräcken? .....................................................................................................
Finns det en grind både upp- och nertill vid trapporna till ladugårdsvinden och fodertornet? .........
Har djuren avhornats? .........................................................................................................................................
Har du lärt barnen hantera djur lugnt? ...........................................................................................................
Har du kontrollerat att barnen inte kan falla i flytgödsel- eller gödselrännan? ......................................
Finns det ett skyddsnät omkring flytgödselbehållaren? ...............................................................................
Övervakar du att barnen inte utsätts för farliga gaser
när flytgödselkanaler och flytgödselbehållare töms? ....................................................................................
Förvarar du tvätt- och desinficeringsmedel samt andra kemikalier
och mediciner i originalförpackningar bakom lås och bom eller högt upp? ...........................................
Är högafflar, grepar, knivar och plastpåsar
utom räckhåll för barnen, t.ex. högt upphängda eller på översta hyllan? .................................................
Förvarar du tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen? .............................................................
Visste du att barnen kan utsättas för damm och mycket kraftigt buller i svinhus? ...............................

Faror i foderförråd och övriga lager
Finns det ordentliga skyddsräcken omkring plansilor och andra förråd med höga väggar? ................
Är skyddsluckorna till tornsilon för ensilage på plats? ................................................................................
Är spannmålsfickan i torken försedd med ett galler? ..................................................................................
Har lagersilorna i torken skyddats så att barnen inte kan falla ner i dem? .............................................
Är skydden för skruv- och bandtransportörer på plats? ............................................................................
Har foder- och gödselsäckarna samt balarna lagrats 
i staplar som inte rasar fastän barnen klättrar på dem? ..............................................................................
Förvarar du bekämpnings-, betnings-, ensilerings- och smörjmedel bakom lås och bom? ..................
Är bränslebehållaren låst? ..................................................................................................................................

Elsäkerhet och faror i anslutning till verktyg
Förvarar du farliga verktyg (knivar, röjknivar, yxor m.m.) och vapen bakom lås och bom? ................
Håller du dörrarna till gårdsverkstaden låsta? ...............................................................................................
Har du installerat jordfelsbrytare i gruppcentralen eller eluttagen? ........................................................
Drar du ut sladdarna till arbetsmaskiner
(borr, slipmaskin, spikpistol osv.) ur eluttaget när du avslutar arbetet? ...................................................
Har eluttagen, strömbrytarna till anordningar
m.m. placerats så högt att ett barn inte når upp till dem utan pall? .........................................................
Är skarvsladdarna i skick? ..................................................................................................................................

Faror på gårdsplanen
Har du bytt ut murkna brunnslock på gårdsplanen till nya? .......................................................................
För du bort stegarna utom räckhåll för barnen när du inte längre behöver dem? ...............................
Har du skyddat dricksbassänger för djur på närbetena så att barnen inte kan drunkna i dem? ........
Har du städat undan gamla taggtrådar, plåtbitar och glasskärvor från gårdsplanen?.............................

Säkra arbetssätt och förstahjälpberedskap
Är dina egna arbetssätt sådana att barnen lär sig säkra arbetssätt genom att ta efter dig?................
Visar du barnen hur arbetet utförs på ett säkert sätt, när du ger dem en arbetsuppgift? ..................
Kontrollerar du att maskinernas skyddsutrustning är i skick när du ger barnen arbetsuppgifter? ...
Ger du barnen den skyddsutrustning som behövs i arbetet? ....................................................................
Ger du råd om hur man ska gå till väga i störningssituationer? ................................................................
Använder barnen cykelhjälm när de cyklar? ...................................................................................................
Kan du ge första hjälpen vid behov? ................................................................................................................
Finns det förstahjälpsutrustning på gården och vet barnen var den finns? .............................................
Har det allmänna nödnumret antecknats nära telefonen och kan barnen ringa upp det? ..................
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www.lpa.fi

Arbetet för skydd i arbete stöder arbetshälsan

Genom sitt arbete för skydd i arbete och arbetshälsa vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna
att orka i sitt arbete samt främja hälsosamma och trygga arbetssätt. Målet är att minska
olycksfall och yrkessjukdomar.

LPA erbjuder följande experttjänster i frågor som berör skydd i lantbruksarbete
och arbetshälsa:
• information om skydd i arbete och arbetshälsa
• broschyrer och läromedel
• arbetarskyddsunderstöd för forskning, rådgivning, information och utbildning i branschen.

Mera information www.lpa.fi > Arbete och hälsa

LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via
nätet www.lpa.fi eller per telefon 020 630 0500.

trygg i arbetet


