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Rizikos analizės pagalbos lentelė
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Rizikos pavojaus
šaltiniai/
Identifikuota rizika

Avys/ožkos
Tikimybės žala

S

Žalos pasekmės?
Kas galėtų
atsitikti?

K

Rizika

Labai tikėtina – 4

Truputį pavojinga
–2

8

4x3
Ėriavimasis
Pervargimas dėl miego
trūkumo ir didelio
darbo krūvio.

Ėriavimasis
Alerginės reakcijos dėl
vaisiaus vandenų ir
įkvėpus
jodo/dezinfekavimo
priemonių

Labai tikėtina – 4

Kritiška/pavojinga
–3

12

3x3
Labai tikėtina – 3

Kritiška/pavojinga
–3

9

Veiksmingumo
rizika

SxK

SxK
4x2

Avinų ir ožių
uždarymas

Ką galima padaryti norint sumažinti rizikos pasekmes?
Prevencinės priemonės

Būkite atsargūs, ypač poravimosi metu. « Socializuoti» gyvulius.
Įzoliuoti avinus, kada jie yra patalpų viduje. Informuoti
pagalbinius darbuotojus ir kitus darbuotojus apie gyvulių
reakciją.

2x2

Pagalbos suteikimas, geri santykiai su kaimynais/kiti geri
kontaktų šaltiniai, darbo jėgos nuoma gyvulių šėrimui. Gera
darbo rutina, apsauga nuo sunkaus keliamo darbo, geras darbų
suplanavimas, polilsio laiko sudarymas ir kt. Vesti ataskaitas
apie ėriavimosi sunkumus, žindymą arba kitas pasitaikiusias
problemas. Būti geros fizinės formos.

2x2

Naudoti darbo pirštines, laikytis higienos. Sutvarkyta darbo
vieta, visada šalia turėti pagalbinias darbo priemones. Visada
naudoti pirštines ir apsaugines kaukes kai naudojate
chemikalus.

1x2

4

4

2

3x3
Triukšmas

Psichologinė apkrova
Netekus gyvulių,
konfliktai, rinkos
situacija

Labai tikėtina - 3

Kritiška/pavojinga 3

9
2x5

Nedidelė tikimybė - 2

Kritiška/pavojinga 3

Avių surinkimas
Nukritimas, paslydimo
pavojus

Nedidelė tikimybė - 2

Nėštumas/toksoplazm
ozė

Nedidelė tikimybė - 2

Labai pavojinga - 5
10
2x5

Dujos

Gera palaikymo pagalba

1x3
3

Gera ventiliacija, teisinga apsauginė kaukė nuo dulkių,
ventiliacijų ir patalpų švaros palaikymas.

6
2x5

Valymas

2

10

Nedidelė tikimybė - 2

1x2

Labai kritiška - 5

2x3
Dulkės

Naudokite apsaugines priemones nuo triukšmo

Labai pavojinga - 5
10

1x1
1

Tinkama avalynė, nerizikuoti, būti geros fizinės formos,
pasitelkti i pagalba šunis ganytojus, palaikyti gerus kontaktus su
žmonėmis.

1x2

Tokiu atveju geriau nedalyvauti ėriavimosi procese – dvigubos
pirštinės ir burnos apsauga jeigu tai būtina.

1x5

2

5

