Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt
Gospodarskich” 2017
Pytania:
1. Przy obsłudze zwierząt gospodarskich niedopuszczalne jest:
a. wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz
zbliżanie się do zwierząt w sposób dla nich niezauważalny
b. sygnalizowanie swojej obecności głosem lub poprzez dotyk
c. zachowanie szczególnej ostrożności
d. nie wiem
2. Zwierzęta niebezpieczne:
a. obsługiwane są przez różne osoby o spokojnym usposobieniu, utrzymywane są w zbiorowych
kojcach albo boksach
b. obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w oddzielnych kojcach albo boksach
albo przywiązane uwiązami
c. obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w grupowych kojcach albo boksach
albo przywiązywane do ruchomych elementów
d. nie wiem
3. Zwierzętom ze skłonnościami do gryzienia:
a. zakłada się kagańce, jeśli przebywają poza miejscem stałego utrzymywania
b. zawsze zakłada się dudkę
c. ogranicza się swobodę ruchu
d. nie wiem
4. W czasie zadawania pasz objętościowych:
a. jeśli zachodzi potrzeba wchodzenia na przyczepę w celu zrzucenia z niej paszy, możemy na
nią wejść wykorzystując wystające elementy
b. niedopuszczalne jest przebywanie osoby na przyczepie zagregowanej z ciągnikiem w czasie
jej ruchu i zrzucania paszy
c. dopuszczalne jest przebywanie osoby na przyczepie zagregowanej z ciągnikiem w czasie jej
ruchu i zrzucania paszy, gdy pojazd porusza się z prędkością do 3 km/h
d. nie wiem
5. Przy utrzymaniu zwierząt w systemie otwartym należy zapewnić:
a. wybiegi szczelnie ogrodzone, bez dodatkowych bramek, połączone jedynie z oddzielnym
miejscem do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych
b. nieograniczone wybiegi wyposażone w wyjścia ewakuacyjne, pozbawione elementów
niebezpiecznych
c. ogrodzone wybiegi, wyposażone w wyjścia ewakuacyjne dla osób wykonujących prace przy
obsłudze tych zwierząt oraz odłownię, tj. pomieszczenie lub zagrodę umożliwiające
bezpieczne wykonywanie zabiegów związanych z obsługą zwierząt
d. d. nie wiem
6. Chorobom odzwierzęcym można zapobiec m.in. poprzez:
a. dezynfekowanie oraz opatrywanie wszelkich ran i skaleczeń
b. przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymywanie higieny w pomieszczeniach
gospodarskich
c. odpowiedzi a i b są prawidłowe
d. nie wiem
7. Jeżeli zachodzi potrzeba wchodzenia na przyczepę np. w celu zrzucenia z niej paszy:
a. zaleca się skorzystać z pomocy drugiej osoby

b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.

najlepiej wchodzić po zaczepie
należy stosować odpowiedniej długości drabinę
nie wiem
Podczas przewozu zwierząt środkami transportu:
osoby konwojujące powinny przebywać w miejscu oddzielonym od zwierząt
konwojent powinien znajdować się w tym miejscu co zwierzęta w celu zapewnienia im opieki
specjalnie przeszkolona osoba powinna znajdować się w tym samym miejscu co zwierzęta i
stale monitorować ich stan zdrowia
d. nie wiem
9. Ogrodzenie elektryczne powinno być:
a. wysokie, aby zwierzę go nie przeskoczyło
b. jednakowej wysokości dla wszystkich gatunków zwierząt
c. oznaczone tablicami ostrzegawczymi, w sposób widoczny dla osób nie wykonujących prac
przy obsłudze zwierząt
d. nie wiem
10. Przy obsłudze zwierząt powinno się używać:
a. wygodnego obuwia, stosownie dobranego do warunków atmosferycznych
b. obuwia z miękką i nieśliską podeszwą
c. obuwia sięgającego powyżej kostki, z wkładką ochronną na palce i zapiętek, a także z
antypoślizgowym, nie wytartym protektorem
d. nie wiem
11. Budynki inwentarskie:
a. warto wyposażyć w instalacje odgromowe dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego
b. powinny mieć drzwi otwierane do wewnątrz z możliwością ich zabezpieczenia przez
samoczynnym zamykaniem
c. powinny mieć progi pomiędzy pomieszczeniami
d. nie wiem
12. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie:

a. powinny być wysokie i nieoznaczone
b. należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub
oklejone taśmą ostrzegawczą
c. powinny być niewidoczne
d. nie wiem
13. Rozcieńczone zasady, kwasy i środki dezynfekujące powinny być:
a. odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i przechowywane w miejscu niedostępnym dla
osób postronnych, zwłaszcza dzieci, nie należy przetrzymywać ich w ogólnodostępnych
pomieszczeniach gospodarskich
b. przechowywane w pomieszczeniu, w którym znajduje się zbiornik na mleko
c. przelane do specjalnych pojemników i oznaczone jako niebezpieczne i przechowywane w
pomieszczeniu socjalnym
d. nie wiem
14. Okresowe zabiegi pielęgnacyjne bydła, takie jak korekcja racic, strzyżenie, piłowanie rogów
należy wykonywać:
a. wówczas gdy zwierzę jest przytrzymywane przez pracownika
b. po przywiązaniu zwierzęcia na uwięzi do ruchomych przedmiotów
c. przy użyciu poskromu ograniczającego możliwość ruchu zwierzęcia
d. nie wiem

15. W pomieszczeniach inwentarskich:
a. drzwi otwierają się na zewnątrz i posiadają zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem
b. w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory w stropach i ścianach, służące do
zrzucania pasz i słomy, zabezpiecza się balustradami
c. odpowiedzi a i b są poprawne
d. nie wiem
16. Jednostką KRUS właściwą do przyjęcia zgłoszenia wypadku jest:
a. Oddział PZU z adnotacją "Dla KRUS"
b. Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS
c. Centrala KRUS w województwie
d. nie wiem
17. Podstawą do uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej jest:
a. zeznanie osoby poszkodowanej
b. opinia lekarza i właściwy organ Policji
c. protokół powypadkowy
d. nie wiem
18. Zasiłek choroby przysługuje ubezpieczonemu w KRUS-ie, który wskutek choroby jest
niezdolny do pracy nieprzerwalnie przez okres co najmniej:
a. 180 dni
b. 14 dni
c. 30 dni
d. nie wiem
19. Jednym z warunków do skorzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej realizowanej za
pośrednictwem KRUS jest:
a. ukończenie wieku 77 lat w przypadku kobiet oraz 79 lat w przypadku mężczyzn
b. nie ukończenie wieku 55 lat w przypadku kobiet oraz 57 w przypadku mężczyzn
c. posiadanie prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowanie
zdolności do samodzielnej egzystencji.
d. nie wiem
20. Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi
domowników, o ile osoby między innymi :
a. posiadają status imigranta ekonomicznego
b. przekazują składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.
d. nie wiem
Pytanie problemowe
Opisz podstawowe zasady higieny występujące przy udoju mleka

