
     

 

INSTRUKCJA BHP PRZY GRZEBANIU ZWŁOK ZWIERZĄT 

Odbiór i pochówek zwierząt na grzebowisku pn.: „Dolina Pupilków”. 

A. Cel     

Celem instrukcji jest ustalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas procesu grzebania zwierząt. 

B. Zakres stosowania 

Instrukcja obejmuje stanowiska pracy, w ramach których wykonywane są czynności związane                                    

z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procesu grzebania zwierząt. 

C. Opis postępowania 

1. Prace przy grzebaniu zwierząt mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone w tym zakresie                    

z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywanych czynności. 

2. Pracownik wykonujący prace musi być wyposażony w  odpowiednie środki ochrony indywidualnej zgodnie                     

z Zał. Nr 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r.w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny prac. Są to: 

• odzież ochronna - unikanie bezpośredniego kontaktu ze skórą (ubranie robocze), 

•  ochrona rąk (rękawice gumowe), 

• nakrycie głowy, 

• ochrona oczu (okulary ochronne) lub przyłbica ochraniająca twarz, 

• ochrona dróg oddechowych - ochrona przed endotoksynami i mikroorganizmami przenoszonymi 

drogą    powietrzną (półmaska filtrująca klasy P-2). 

3. Po zakończeniu prac rękawice gumowe, półmaskę należy zutylizować, okulary umyć i zdezynfekować.  Jeśli 

doszło do zabrudzenia odzieży należy ją przebrać i przekazać do prania i dezynfekcji. 

4. Każdorazowo  kwatera w której grzebane jest zwierzę musi być odpowiednio przygotowana: 

• wykop w zależności od wielkości zwłok musi być na tyle głęboki,  aby warstwa ziemi nad zakopanym 

zwierzęciem nie była mniejsza niż 150cm, 

• wnętrze kwatery należy posypać środkiem dezynfekującym (wodorotlenkiem sodu) w ilości ok. 1kg, 

• zwłoki przed umieszczeniem w kwaterze muszą być zdezynfekowane (zasypane lub zalane środkiem 

dezynfekującym. 

5. Osoby zatrudnione przy grzebaniu zwłok zwierząt muszą być bezwzględnie zapoznane z kartą charakterystyki 

wodorotlenku sodu oraz VIRKONU. 

6. Podczas posypywania kwatery wodorotlenkiem sodu  konieczne jest stosowanie okularów ochronnych  

i sprzętu filtrującego klasy P-2. 

7. Wszystkie zauważone nieprawidłowości powstałe podczas wykonywania pracy należy natychmiast zgłosić 

Kierownikowi zakładu. 

8. Kierownik zakładu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji przez pracowników realizujących 

prace przy grzebaniu zwłok zwierząt. 

9. W przypadku doznania urazu podczas wykonywanej pracy na grzebowisku  należy natychmiast zgłosić 

               się   o udzielenie pierwszej pomocy. 

10. Środki transportu, pojemniki używane podczas transportu zwłok zwierzęcych muszą być oczyszczone, umyte                   

i zdezynfekowane po każdym użyciu. 



11. Użyty podczas pochówku sprzęt, narzędzia i materiały  po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć oraz 

zdezynfekować. 

12. W pomieszczeniach przechowywania zwłok zwierzęcych należy systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz na 6 

miesięcy, przeprowadzać dezynsekcję i deratyzację. 

 

Wskazówki dla osób, które mogą mieć bezpośredni kontakt z wodorotlenkiem sodu: 

 

1. Wodorotlenek sodu i jego roztwór w stężeniu > 5% jest środkiem ślinie żrącym i nie odpowiednie stosowanie 

może spowodować silne poparzenia i trudno gojące się rany. 

2. Najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych, w suchym i chłodnym 

pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem i w wyznaczonym miejscu. Trzymać oddzielnie od kwasów. 

Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Nie przechowywać w nieoznakowanych 

pojemnikach. Nie przechowywać w pojemnikach aluminiowych, cynkowych i cynowych. 

3. Unikać tworzenia się par/aerozoli.  

4. Zabrania się spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym wodorotlenek sodu 

jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Należy umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem                       

i paleniem tytoniu. 

 

PIERWSZA POMOC 

w przypadku kontaktu wodorotlenku z : 

• Okiem. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną  i dolną 

powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. 

•  Drogami oddechowymi. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.  W przypadku 

utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy  i natychmiast wezwać 

pomoc medyczną. 

• Przez przewód pokarmowy. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub 

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 

przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku utraty 

przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc 

medyczną. 

•  Kontakt ze skórą. Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie 

zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować 

płukanie przez co najmniej 10 minut. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty 

przed ponownym założeniem.  

                       Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. 

 

 


