4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Lesní školkařství
Při strojním výsevu je zakázáno sahat do výsevní skříně a čistit secí botky. Je
zakázáno opravovat secí a školkovací stroj při práci a zdržovat se v prostoru mezi traktorem a
strojem. Obsluha linek na výrobu obalovaných sazenic musí při práci dodržovat pokyny
stanovené výrobcem. Ochranné kryty pracovního ústrojí se nesmějí odstraňovat ani nijak
upravovat. Podřezávač sazenic a stroj pro sklizeň sazenic se nesmějí čistit při práci a při
provozu stroje. Na stroj, který je v pohybu, je zakázáno naskakovat nebo na něm sedět (pokud
stroj není pro tento účel vybaven sedačkou a opěrkou pro nohy). Při přesunu stroje na jiné
pracoviště v závěsu za traktorem nesmí obsluha sedět na sedačce.

Obnova lesů
Při pracích v obnově lesů dbáme opatrnosti při manipulaci s nářadím. V automobilu
nebo autobusu je neukládáme do prostoru určeného pro cestující. Ostré části nářadí opatříme
vhodným krytem. Při práci se sazenicemi, které mají trny, nebo v trnitém křoví, používáme
ochranné rukavice, popř. ochranné zástěry. Při zalesňování svahů, kde je nebezpečí uvolnění
kamenů, balvanů nebo sesuvu zeminy, musí být dělníci rozmístěni ve vrstevnicích tak, aby
nemohli být zraněni.

Výchova lesních porostů
Při provádění oklestu používáme pevný, dole okovaný žebřík, jehož horní konec je
ovinut látkou. Při vysokém vyvětvování musí být žebřík jedním pracovníkem přidržován a
pracovník, který provádí oklest, musí být zajištěn ochranným pásem. K ochraně očí se
doporučuje používat ochranné brýle.

Ochrana lesních porostů
Při aplikaci chemických látek se pracovníci musí chránit před potřísněním pokožky,
před vniknutím přípravků do očí a před vdechováním kapének vznikajících při postřiku. Musí
proto při práci používat předepsané ochranné pomůcky a postřik provádět pouze ze bezvětří
nebo jen za mírného větru a postupovat v jeho směru.

Při práci se nesmí jíst, pít ani kouřit. To je dovoleno až po odložení ochranných
pomůcek a po umytí rukou a obličeje vodou (pokud možno teplou) a mýdlem.
Ochranné oděvy, pomůcky a zásady bezpečnosti práce jsou obsaženy v návodu
k použití přípravku.
Při práci s chemickými prostředky se musí používat oděv s protiprašnou impregnací,
klobouk a ochranný štít, gumové rukavice a gumové holinky. Ochranný oděv a pomůcky je
nutné po práci omýt vodou, dát oschnout a uložit, občas je nutné ošetřit jejich povrch
glycerinem.
Potřísněnou pokožku omyjeme Solsaponem nebo jiným podobným přípravkem a pak
vodou a mýdlem. Nejdůležitějším prostředkem první pomoci je čistá voda, kterou je nutné mít
na pracovišti v dostatečném množství.
Při nadýchání výparů (zejm. za teplého slunečného počasí), které se může projevovat
nevolností, bolestmi hlavy a břicha, popř. závratěmi, ihned přerušíme práci a zajistíme klid ne
čerstvém vzduchu a ve stínu. Pokud nevolnost nepomine, vyhledáme lékařskou pomoc.
Vnikne-li chemický přípravek do očí, je nutné je okamžitě vyplachovat po dobu 5 až
10 minut čistou pitnou vodou.

