Werkpostfiche varkenshouderij
Indentificatienummer: 0447.910.168
Uitgiftedatum:

1. Algemene inlichtingen

Naam: agro|bedrijfshulp
Adres: Diestsevest 40 – 3000 Leuven
Tel. contactpersoon: 016/28.64.64
Externe dienst PBW: IDEWE – Interleuvenlaan 58 – 3001 Leuven
2. Eigenschappen van de werkpost of functie
Te vervullen functie: Verzorgen van varkens
Ui te voeren taken:
- Reinigen van stallen
- Machinaal en manueel voederen
- Verzorgen van biggen: inenten, castreren, tandjes en staartjes knippen, ….
- Verplaatsen van varkens
- Opkuiswerkzaamheden
- Mengen en verpompen drijfmest
Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden:
Opleiding agrarisch onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
Localisatie van de werkpost: Varkensbedrijven
Gebruikte arbeidsmiddelen:
- Hogedrukreiniger
- Naalden, mesjes, kniptangen
- Tractor
- Bobcat
- Verreiker
Voorafgaande instructies door de bedrijfsleider:
- Zie bijlage algemene risico’s en preventiemaatregelen.
Nodige/te voorziene opleiding:
- Uitleg over uit te voeren taken en werkzaamheden.
Verboden voor jongeren: 
Ja X Neen
Voor jobstudenten is het verboden om te
rijden met gemotoriseerde voertuigen

Verboden voor - 18 jarigen:  Ja X Neen
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3. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (+ beschermingstype
aanduiden)
X Masker, type: stofmasker FFP3 met
X Jas
ventiel
X Broek / overal
X Bril / veiligheidsscherm, type: gaasvizier
 Stofjas
X Gehoorbescherming, type
X Veiligheidsschoenen type S3 / Laarzen
 Zalven, type
type S5
 Veiligheidsgordel / harnas, type
X Regenoverall
X Andere: bodywarmer
X Handschoenen
X Helm
4. Verplicht gezondheidstoezicht
X Ja
X Tetanus
 Hepatitis B
Vereiste vaccinaties
 Tuberculose
 Andre:
X Veiligheidsfunctie
Type werkpost
 Functie met verhoogde waakzaamheid
 Activiteiten verbonden aan voedingswaren
Gezondheidsrisico’s
verbonden aan
Chemische agentia

Biologische agentia

Fysische agentia

Blootsteling / hinder

Psychosociale belasting

 Neen

Benaming
X
X


X
X
X

X




X




Ontsmettings- en reinigingsprodukten
Diergeneesmiddelen
Stof van stro, meel, huidschilfers, …
Lichaamsvochten
Asbest

Lawaai
Temperatuur
Ioniserende straling
Andere:
Beeldschermwerk
Hanteren van lasten
Nacht – of ploegenarbeid
Andere
Identificeerbaar risico psychosociale
belasting
X Stress
 Geweld – pesten - OSGW


Code
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5. Genomen maatregelen verbonden aan de moederschapsbescherming
Aanpassen van de werkpost:
Zwangere
Verwijdering voor een periode van: vanaf 6° maand
werkneemster
zwangerschap
Aanpassen van de werkpost:
Werkneemster die
borstvoeding geeft
Verwijdering voor een periode:
6. Data van advies
Datum advies comité PBW: 07/06/2011
Datum advies preventieadviseur – arbeidsgeneesheer: 07/06/2011
Datum advies preventieadviseur interne dienst: 07/06/2011

Bijlage algemene risico’s en preventiemaatregelen
BIJLAGE WERKPOSTFICHE VARKENSHOUDERIJ
Risico en hinder
Werken op hoogte > 2 meter
Val / uitglijden
Snijwonden en prikken
Lichaamlijke belasting van
gewrichten
Rugproblemen
Tractorwerk – kantelen
machines
Vallen en onder trekker
komen

Klemming tussen trekker en
machine

Rijden op de openbare weg

Maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Verboden de werkplaats te betreden zonder collectieve of
individuele bescherming
Oppassen voor rondslingerende spullen op de werkvloer
Schoeisel met geschikte zolen
Opletten bij hoogten
Werkhandschoenen
Gebruik maken van hulpmiddelen
Juiste tilhouding
Werkhouding en werkzaamheden afwisselen.
Rustpauzes inlassen
Tractor nakijken of hij in orde is – gesloten veiligheidscabine
Opletten voor hellingen.
Parabolisch en diagonaal vastrijden silo
Niet verlaten tijdens kantelen.
Niemand op de trekker toelaten, tenzij er een passagierszitje is.
Cabine afsluiten bij vervoer van persoon.
Nooit van een rijdende trekker springen.
Machines aan- en afkoppelen op vlakke harde ondergrond.
Bediening hefinrichting en trekker laten besturen door ervaren
persoon.
Zorgen voor goede werking topstang.
Tussen trekker en machine mag zich niemand bevinden zonder
dat de trekker beveiligd is tegen wegrijden.
Hefinrichting vooraf in beveiligde toestand plaatsen.
Zorgen voor passende signalisatie conform de wetgeving.
Bij vertrek, werking van de verlichting controleren.
Zwaailicht en waarschuwingsborden gebruiken bij brede
machines.
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BIJLAGE WERKPOSTFICHE VARKENSHOUDERIJ
Risico en hinder
Draaiende onderdelen aftakas
Elektrische risico’s

Chemische stoffen
Bestrijdingsmiddelen

Stof

Maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Oppassen met mouwen en andere kledingsstukken
Beschermingskappen niet verwijderen
Nakijken van stopcontacten en stekkers.
Eerst machines aankoppelen, dan verlengkabel in stopcontact.
Bij gebruik spuitmachines, uitkijken bij opklappen sproeiboom.
Etiketten lezen
Gebruik juiste beschermingsmiddelen
Maskers
Waterdichte overall
Rubber handschoenen
Aandacht besteden aan klimaat en ventilatie
Maskers gebruiken.

Geluid van motor en machines
Lawaai bij bewerken van
Gehoorbescherming gebruiken.
materiaal.
Rijsnelheid van tractor, enz. aanpassen.
Lichaamstrillingen door
Beperk het aantal uren per dag om met trillend gereedschap te
tractoren en machines
werken
Water / vochtigheid tijdens
Regenkledij gebruiken bij uitspuiten stallen.
stalreiniging
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