Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wolontariusza (BHP) w schronisku dla zwierząt
1. Warunki dopuszczenia pracownika do pracy
 Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, bhp i p.poż.
 Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy
 Ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska
2. Czynności przed rozpoczęciem pracy
 Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń wyposażenia schroniska oraz instrukcją
przeciwpożarową
 Należy zapoznać się z sytuacją w schronisku (informacje ustne, zapisy w prowadzonej
dokumentacji)
 Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenie stanowisk, a w szczególności wzrokowo
stan instalacji elektrycznej
 Należy przygotować niezbędne ochrony osobiste (odzież, rękawice etc.)
3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
 Drażnić zwierząt, biegać, krzyczeć bez powodu
 Podejmować jakichkolwiek czynności bez zgody przełożonych (osób na terenie schroniska)
 Dopuszczać do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami oraz obsługi urządzeń mechanicznych
przez osoby niepowołane
 Wchodzić do kojców zwierząt bez pozwolenia
 Spuszczać psów ze smyczy podczas spacerów
 Używać maszyn i urządzeń bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego
nieodpowiednim zastosowaniu
 Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy (kobiety do
15kg, kobiety dorywczo do 25kg, mężczyźni do 30kg, mężczyźni dorywczo do 50kg)
 Obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
 Samowolnie naprawiać urządzeń elektrycznych, kontaktów, włączników etc.
 Wspinać się na duże wysokości używając do tego krzeseł etc.
 Używać uszkodzonych drabin
 Zarzucać, zastawiać różnymi materiałami rozdzielni elektrycznych, sprzętu p.poż. oraz dróg,
przejść, korytarzy
 Palić tytoniu i posługiwać się ogniem w miejscach zakazanych
NAKAZUJE SIĘ:
 W bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami zachować szczególne środki ostrożności
 Używać obowiązujących ochron osobistych (rękawice, fartuch podgumowany, buty gumowe,
ochronniki słuchu, poskramiacz etc.)
 Po każdym kontakcie ze zwierzętami, karmą i odchodami zachować bezwzględnie zasady higieny
 Każdy przypadek pogryzienia zgłaszać przełożonemu i odnotować w książce raportowej
 Stosować zasady bezpiecznego transportu i składowania
 Na bieżąco usuwać odpady i odchody zwierzęce
 Utrzymywać wszystkie pomieszczenia schroniska w należytej czystości
 Słuchać poleceń przełożonego i starszych wolontariuszy
 Informować przełożonego o niepokojących zmianach i zachowaniach psów
 Czytać wywieszone przy kojcach informacje o zwierzętach
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Przed spacerem zapiąć psu obrożę tak, by nie przełożył jej sobie przez głowę, zaś po spacerze
rozluźnić mu obrożę, by się nie dusił
Po przyjściu do schroniska włożyć swoje ubranie w podpisaną torbę i zostawić w kontenerze,
torebkę/plecak można zostawić w biurze, zaś cenne rzeczy (portfel, pieniądze, dokumenty,
telefon) należy nosić przy sobie

4. Czynności po zakończeniu pracy
 Uporządkować stanowisko pracy oraz zwierzęce (odłożyć na miejsce smycze, obroże i inne
narzędzia)
 Dokonać przeglądu miejsc pobytu zwierząt objętych szczególnym nadzorem
5. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
WYPADEK PRZY PRACY
 Należy jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i wezwać odpowiednie służby
 Każdy wypadek należy niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu oraz zostawić stanowisko w
takim samym stanie w jakim było, gdy nastąpił wypadek. W terminie 14 dni od wypadku musi
również zostać wypełniona i przekazana do ZUS karta wypadku.
ZGON ZWIERZĘCIA
 Należy założyć rękawice jednorazowe
 Zachowując szczególne środki ostrożności należy włożyć zwłoki zwierzęcia do worka foliowego i
po jego szczelnym zamknięciu zwłoki umieścić w specjalnej zamrażarce
 Miejsce znalezienia martwego zwierzęcia należy posprzątać i umyć z zastosowaniem dostępnych
środków bakteriobójczych
 O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować przełożonego i dokonać wpisu do
dokumentacji
PODEJRZENIE WŚCIEKLIZNY
 Należy powiadomić niezwłocznie przełożonego i prowadzącego lekarza weterynarii
 Należy zachować wszelkie środki ostrożności w postępowaniu ze zwierzęciem (odzież ochronna,
rękawice, poskramiacz etc.), unikając bezpośredniego kontaktu
 Zwierzę należy umieścić w odrębnym pomieszczeniu odizolowanym od innych zwierząt
 Do sprzątania pobytu zwierzęcia należy stosować dostępne środki dezynfekcyjne
 Dalsze czynności należy prowadzić zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii
AWARIE
 O wadach i/lub uszkodzeniach urządzeń i wyposażenia schroniska należy niezwłocznie
powiadomić przełożonego
6. Uwagi
Na podstawie art.210 K.P. pracownik ma prawo – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
bhp lub p.poż. i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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