
  Αρχές και διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν οι  παραγωγοί της Γ.Ε. κατά την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής, αλλά και οι εργαζόμενοι στη Γεωργική Εκμετάλλευση με σκοπό την προστασία της υγείας τους, την υγιεινή, ασφάλεια και καθαριότητα του χώρου εργασίας τους.  Α. Γενικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων 1. Να καπνίζετε και να τρώτε μόνο την ώρα του διαλείμματος  2. Να διατηρείτε πάντα καθαρά τα ρούχα σας  3. Να κινείστε προσεκτικά στους χώρους παραγωγής και να μην απομακρύνεστε απ’ το πόστο σας χωρίς λόγο 4. Να φοράτε κλειστά παπούτσια για την δική σας ασφάλεια 5. Να φροντίζετε πάντοτε την προσωπική σας υγιεινή 6. Να διατηρείτε τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και αν διαπιστώσετε κάποια ρύπανση, να ενημερώσετε αμέσως τον εργοδότη. 7. Να υπακούτε στις εντολές του εργοδότη σας σχετικά με τον τρόπο εργασίας 8. Να διατηρείτε κοντά και καθαρά νύχια 9. Να καλύπτετε τυχόν πληγές και εκδορές στα χέρια, με αδιάβροχο επίδεσμο 10. Μη φοράτε κοσμήματα ή παντόφλες 11. Να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά με νερό και σαπούνι, πριν την έναρξη της εργασίας σας, μετά από κάθε διάλειμμα ή την χρήση της τουαλέτας και γενικά σε κάθε περίπτωση που έχουν λερωθεί (αποκομιδή σκουπιδιών, χρήση χημικών ή καθαριστικών κ.α.) 12. Να τηρείτε πιστά όλους τους κανόνες προσωπικής υγιεινής 13. Αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια ότι πάσχετε από ασθένεια που μεταδίδεται δια των τροφών (μολυσμένα τραύματα, έλκη, διάρροια κλπ.) ενημερώστε αμέσως την επιχείρηση.   14. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσα στο αγρόκτημα ή σε άλλο αγρόκτημα, οι εργαζόμενοι να παραμένουν καθιστοί και με ασφάλεια στο όχημα. Να αναφέρουν στον παραγωγό πιθανές βλάβες η παρατυπίες του οχήματος ή του οδηγού για να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις.   Β. Για την προστασία της Υγείας, της Υγιεινής και της Ασφάλειας των Εργαζομένων στη Συγκομιδή.  Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ο παραγωγός θα πρέπει να φροντίζει, ώστε: 1. Να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 2. Να υπάρχει άφθονο πόσιμο νερό, αλλά και για να πλυθούν οι εργαζόμενοι στα διαλείμματα. 3. Οι κουβάδες να διατηρούνται καθαροί σ’ όλη τη διάρκεια της συγκομιδή. 4. Οι σκάλες να μην είναι σκουριασμένες ή επικίνδυνες λόγω φθοράς, να στηρίζονται καλά για να αποφευχθούν ατυχήματα και σε καμιά περίπτωση να μην εγκαταλείπονται για να σκαρφαλώσει ο εργαζόμενος στο δένδρο. 5. Να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι σε τουαλέτα όποτε του το ζητήσουν. 6. Το αγρόκτημα να διατηρείται καθαρό τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το τέλος της συγκομιδής από σκουπίδια (υλικά συσκευασίας, απορρίμματα, κ.λ.π.).  7. Να ενημερώσει τους εργαζόμενους, ότι σε περίπτωση μεταφοράς τους μέσα στο αγρόκτημα ή σε άλλο αγρόκτημα, πρέπει να παραμένουν καθιστοί και με ασφάλεια στο όχημα. Να ζητάει την γνώμη των εργαζομένων και στην συνέχεια να ελέγχει ο ίδιος το όχημα μεταφοράς των εργαζομένων για πιθανές βλάβες η παρατυπίες του οχήματος ή του οδηγού και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις.   Γ. Για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των ψεκαστών κατά την εκτέλεση των ψεκασμών. Η επικινδυνότητα ενός Γεωργικού Φαρμάκου (Γ.Φ.) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές του χρήστη κατά την μεταφορά και την αποθήκευση των Γ.Φ., την παρασκευή και την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού, τον καθαρισμό και την συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής και των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Έτσι για παράδειγμα, ένας παραγωγός που διαχειρίστηκε απρόσεκτα ένα λιγότερο τοξικό Γ.Φ. κινδυνεύει περισσότερο από ότι ένας άλλος που διαχειρίστηκε σωστά και προσεκτικά ένα πολύ τοξικό Γ.Φ. Για να μειωθεί η επικινδυνότητα της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων  (ΦΠ.Π), οι χειριστές των ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρέπει: 1. Να διαβάζουν την ετικέτα και να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες της. 2. Να διατηρούν τα ΦΠ.Π. στις αρχικές συσκευασίες τους μέχρι τη χρήση τους. 



3. Να φορούν προστατευτικά γάντια νιτριλίου, μάσκα, λαστιχένιες μπότες και φυσικά ειδική φόρμα (η οποία πρέπει να είναι πάνω από τις μπότες και τα γάντια), τα οποία να διατηρούν καθαρά μετά τη χρήση τους και να τα αποθηκεύουν  χωριστά από τα ΦΠ.Π.. 4. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις:  
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 προσεκτικό άνοιγμα και άδειασμα της συσκευασίας του Γ.Φ. για αποφυγή διαρροών και  πιτσιλιών. Για συσκευασίες άνω των 5 lt, το άδειασμα να γίνεται με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η παράλληλη είσοδος του αέρα και να πετυχαίνουμε ομαλή ροή του Γ.Φ. και αποφυγή των παφλασμών και των πιτσιλιών. 
 τοποθέτηση του σώματος όσο πιο μακριά γίνεται από το στόμιο του βυτίου 
 χρήση κατάλληλων μέσων (μετριδιά,αναδευτήρια κ.α.) για τη μέτρηση και ανάμειξη των ΦΠ.Π.. Σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιούν τα χέρια τους. 5. Να μη ψεκάζουν όταν φυσάει ισχυρός άνεμος ή πρόκειται να βρέξει σύντομα.  6. Να μη φυσούν με το στόμα τα βουλωμένα μπεκ. 7. Να μην αναρροφούν υγρά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σωλήνα 8. Να  μην καπνίζουν, πίνουν ή τρώγουν, αν προηγουμένως δεν έχουν πλυθεί και καθαριστεί. 9. Να ξεπλένουν καλά τα γάντια τους και να τα βγάζουν προσεκτικά από τα χέρια τους, χωρίς να αγγίξουν την εξωτερική επιφάνειά τους. 10. Να αντικαθιστούν τα φίλτρα στις μάσκες ανάλογα με τις ώρες χρήσης τους και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης τους με νέα φίλτρα κατάλληλα για γεωργικά φάρμακα (Α2P2 ή Α2P3). 11. Να έχουν πάντα μαζί τους καθαρό νερό, τη λίστα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα άμεσα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος και κουτί πρώτων βοηθειών. 12. Να έχουν πάντα μαζί τους την Οδηγία Φυτοπροστασίας που εφαρμόζουν ή το απόκομμα της ετικέτας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να είναι εύκολο να διαπιστωθεί  ποια δραστική χρησιμοποιήθηκε. 13. Να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα προφύλαξης και κατά την χρήση ψεκαστήρα πλάτης.    Δ) Προστατευτικός εξοπλισμός ανάλογα με την κατηγορία του σκευάσματος και τον τρόπο εφαρμογής 

 
 Υγρά EC, EW, SC, SL Στερεά WP, WG  
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ός Εφαρμογή ετοιμόχρηστων  στερεών GR, DP 
Εφαρμογή ετοιμόχρηστων πτητικών υγρών ή διαλυμάτων UL προϊόντων με σήμανση (Τ, Τ+) 

Φόρμα + + + + + + 
Ποδιά +  +   + 
Καπέλο  + (για υψίκορμες καλλιέργειες)  + (για υψίκορμες καλλιέργειες)  + 
Γάντια + + (για σκευάσματα Τ, Τ+) + + (για σκευάσματα Τ, Τ+) + + 
Μπότες + + + + + + 
Γυαλιά / Προσωπίδα +  +  + (για σκευάσματα Τ, Τ+) + 
Μάσκα +  + (για σκευάσματα Τ, Τ+)  + (για σκευάσματα Τ, Τ+)  
Αναπνευστήρας      + 

  Ε) Αντιμετώπιση ατυχημάτων:  
 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης σε πρώτη ζήτηση 
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
 Ειδοποιήστε τον Εργοδότη και τον Επικεφαλής 
 Καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 Ακολουθήστε τις εντολές τους  
 Χρησιμοποιήστε το κοντινότερο μέσο πυρόσβεσης για να σβήσετε την φωτιά 

 



ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ Η ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 Διακόψτε οποιαδήποτε εργασία κάνετε και Αναζητήστε βοήθεια  
 Ενημερώστε τον υπεύθυνο  
 Σταματήστε, αν είναι εφικτό, τη λειτουργία του μηχανήματος  
 Βοηθήστε τον πάσχοντα και καλέστε τον γιατρό ή το ασθενοφόρο 
 Χρησιμοποιήστε το κουτί Α΄ Βοηθειών 

 
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 Ειδοποιήστε αμέσως για ιατρική βοήθεια 
 Σε περίπτωση επαφής του δέρματος με Φυτοφάρμακα, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά την επιφάνεια του δέρματος. 
 Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα ή παπούτσια. 
 Κρατήστε τον πάσχοντα ξαπλωμένο στο πλάι αν κινδυνεύει να χάσει τις αισθήσεις του και κρατήστε το στόμα του ανοιχτό, αν εμποδίζεται η αναπνοή του. 
 Αν έχουμε κατάποση πολύ τοξικού φυτοφαρμάκου (νεκροκεφαλή στη συσκευασία) ή το γράφει η ετικέτα σαν ενδεικνυόμενο μέτρο, προκαλέστε εμετό (ποτέ αν δεν έχει ο πάσχων τις αισθήσεις του). 
 Αν έχουμε απώλεια των αισθήσεων και της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. 
 Κρατήστε για να δείξετε στον ιατρό την ετικέτα του Φυτοφαρμάκου που προκάλεσε τη μόλυνση.  

  Οι Οδηγίες του Επιβλέποντα στηρίζονται στα παραπάνω, στις ιδιαιτερότητες του κάθε αγροτεμαχίου ή τοποθεσίας και στις επιμέρους απαιτήσεις με συμμόρφωση στους ΚΟΓΠ. Πάνω απ’ όλα όμως υλοποιούν την Πολιτική της Γ.Ε. για  Προϊόντα υψηλής ποιότητας  και απόλυτα ασφαλή για τον καταναλωτή με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.    


