
Систематичне зусилля з покращення умов праці
Наш закон щодо умов праці створено для 
запобігання травмам на місці роботи. Як працедавець 
ви повинні зважати на усі обставини, що можуть 
вплинути на здоров’я та безпеку ваших працівників. 
Ви відповідаєте за безпеку праці тих, що працюють 
на вас. 

Зміни у використанні бензопил та чагарникових 
плугів  
Нові правила AFS 2012:1 містять правила для 
використання бензопил та чагарникових плугів. 
Ці правила набрали чинності 1 грудня 2012 року, 
замінивши Правила AFS 2000:2 щодо використання 
бензопил та чагарникових плугів.

Чотири найважливіших зміни в Правилах AFS 
2012:1
•  Вимоги щодо задокументованої компетенції 
у формі теоретичних та практичних тестів. 
Працівники повинні задовольнити тестові вимоги 
до 1 січня 2015 року. 

•  Будь-яка особа, що порушує умови 
задокументованої компетенції після 1 січня 2015 
року, буде оштрафована на 10 000 крон.

•  Вимоги щодо легко помітного одягу. Легко 
помітний одяг — це захисний одяг, який 
добре видно як вдень, так і вночі. Працедавець 
відповідає за відповідність легко помітного одягу 
застосованим вимогам. (Легко помітний одяг, що 
його виготовляють відповідно до стандарту SS EN 
471, відповідає вимогам.)

•  Захисні чоботи з захистом від пили.

Готовність до найгіршого 
Завжди повинен бути хтось, хто має знання та 
може надати першу допомогу та засоби першої 
допомоги. Працівники повинні знати, як викликати 
швидку допомогу або інший екстрений транспорт 
та бути спроможними надати чіткий опис того, як 
дістатися до людини, яка зазнала травму, часом з 
використанням координат. 

Праця на самоті 
Під час самостійної праці в лісі потрібно 
дотримуватися особливих вимог для спілкування 
зі зовнішнім світом. Відповідальний за роботу або 
колеги повинні знати, де саме в лісі працює конкретна 
людина. Праця з деревами, зваленими бурею, не 
повинна виконуватися самостійно або ж працівник 
повинен бути у безпосередньому контакті з колегою 
або іншою особою. 

Зона персоналу 
Зони персоналу потрібні як з причини зручності, так 
і для зменшення ризику захворювання. Протягом 
робочого дня працівники повинні мати доступ до 
туалету, гарячої води для миття рук, можливість 
зігрітися, поїсти, посидіти в теплому місці, мати 
доступ до місця для перевдягання, а також мати 
можливість висушити одяг. Ці зручності для 
персоналу повинні знаходитися недалеко, щоби до 
них можна було дійти пішки.   

ADI 674, можна завантажити лише у форматі pdf 
тут: www.av.se

Хімічні ризики під час посадки
Під час контакту з хімічними речовинами Ви 
отримати травму безпосередньо або ж захворіти 
багато пізніше. 
Для уникнення ризику професійних захворювань 
знайдіть інформацію на цю тему та скористайтеся 
захисною екіпіровкою згідно з рекомендацією 
виробника. Ви можете знайти більше інформації в 
брошурі органу з безпеки праці Швеції “Безпечна 
посадка оброблених лісових саджанців та безпечне 
сприскування після насадження”. Просимо 
зауважити, що відповідно до AFS 2012:3, неповнолітні 
особи не мають права працювати з пестицидами класу 
1 або 2 або з саджанцями, які були оброблені цими 
пестицидами. 

Хто може працювати з бензопилою?
Особа, що працює з бензопилою, повинна скласти 
теоретичні та практичні тести, що підтверджують, 
що їхні навички відповідають завданням, які повинні 
бути виконані. Вони також повинні мати документ, що 
підтверджує це. 

Хто може працювати з чагарниковим плугом?
Особа, що працює з чагарниковим плугом, повинна 
закінчити навчальний курс для конкретного типу 
виконуваної роботи та мати відповідні навички. 

Зважайте на дерева, що падають 
Щороку трапляються декілька фатальних випадків, 
пов’язаних з деревами, що падають. 

Інтернет-сайт установи 
Наш інтернет-сайт містить найновішу версію усіх 
застосовуваних правил, інформаційні буклети та 
книги, що можуть бути корисними для створення 
безпечного робочого місця. 
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Індивідуальні засоби безпеки 
Працівники, що працюють з бензопилою, повинні 
користуватися такими індивідуальними засобами 
безпеки:

Захисний шолом 

Захисні навушники

Захисні окуляри

Перша допомога 

Захисні рукавиці

Захисні штани 

Захисна сорочка або 
захисний жилет з добре 

помітним кольором

Захисні чоботи з захистом 
від пили


