LANDBRUG

Sikkerhed ved indfangning af kvæg
En voldsom oplevelse, skulderen af led og meget klogere.
En voldsom oplevelse, skulderen af led og meget klogere. Det var
hvad en kvinde fik ud af et forsøg på at tvinge en ko ind i en fangefold. Situationen opstod, da kvinden sammen med tre andre
ville indfange en flok kødkvæg. De første 20 køer var nemme
nok, men de sidste var modvillige. Opgaven trak i langdrag og
alles lunte blev kortere. Til sidst tog kvinden en chance og stillede sig i vejen for en ko for at tvinge den til at gå ind i fangefolden. Koen reagerede imidlertid stik modsat: Den løb kvinden
ned, så hendes ene skulder blev trådt af led. Det koster et smertefuldt år, før skulderen igen er fuldt funktionsdygtig.
Flytning af dyr – altid farligt
Det er altid forbundet med fare at flytte dyr. Situationen er uvant
for dyrene, som derfor kan reagere uforudsigeligt. Det fører let til
farlige situationer og risiko for klem- eller brudskader for de medarbejdere, der håndterer dyrene. Jo mindre menneskelig kontakt
dyrene har, jo mindre tillidsfulde er de. Det gør dyrene stressede,
når du skal flytte dem eller på anden måde håndtere dem.
Vurder risikoen – instruer medarbejderne
Selv om du og dine medarbejdere har stor erfaring med at flytte
dyr, kan ulykker stadig ske. Derfor bør du risikovurdere en opgave – også for at kunne instruere medhjælperne bedst muligt.
Husk det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig, hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke.

GODE RÅD
Ulykker ved håndtering af dyr er
i dag det område, som giver anledning til flest skadestuebehandlinger. Derfor har BAR Jord
til Bord udarbejdet en vejledning
til sikker håndtering af kvæg. Her
kan du blandt andet finde gode
råd om sikkerhed ved transport
og flytning af dyr.
Pjecen findes på BAU Jord
til Bords hjemmeside

Modvirk stress
Sørg for at have god tid. Dyrene bliver stressede, hvis de ikke
håndteres med tålmodighed. Og menneskene bliver stressede,
hvis der ikke er sat tid nok af til opgaven. En fangefold kan lette
mange arbejdsopgaver og gøre dem sikrere at udføre. Ud over
indfangning og flytning af dyr kan folden (med fikseringsboks)
bruges til en række daglige opgaver som for eksempel dyrlægebehandling, inseminering, drægtighedsundersøgelse osv.
Indfangning og håndtering af kvæg
SEGES har lavet en række videoer, der viser, hvordan man kan
håndtere kvæg på deres betingelser ved at udnytte dyrenes
naturlige adfærd. Hermed reduceres risikoen for arbejdsulykker.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Som arbejdsgiver skal du sørge for, at hver enkelt medarbejder,
uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet uden fare.
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