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Los tractores, remolques y resto de 
maquinaria agrícola y ganadera son tu 
equipo de trabajo fundamental.

Los equipos de trabajo deben ser los 
adecuados para cada tarea, usarse de 
forma segura y cumplir con un correcto 
mantenimiento.

En tu trabajo recuerda que tienes 
derecho a:

Conocer los riesgos derivados de tu tarea 
y cómo prevenirlos.

Recibir formación teórica y práctica para 
realizar tu tarea sin riesgos.

Contar con medidas de protección 
colectiva o con equipos de protección 
individual, si es necesario.

Información sobre cómo actuar en caso de 
emergencia.

¡En tu empresa exige prevención!

Para empezar…, buenas prácticas 

Ponemos a tu disposición un juego de 
fichas donde encontrarás la descripción 
de los principales riesgos en tu puesto 
de trabajo y una propuesta de medidas 
preventivas en el uso de maquinaria agrícola.
Descárgatelas aquí: 

Tractoarele, remorcile și alte utilaje agricole 
precum și animalele sunt echipa ta de lucru 
fundamentală. 

Echipele de lucru trebuie să fie adecvate 
pentru fiecare sarcină, utilizate în siguranță și 
să respecte o întreținere corespunzătoare. 

În munca dvs., nu uitați că aveți 
dreptul: 

Să cunoașteți riscurile care decurg din 
sarcina dvs. și cum să le preveniți. 

Să primiți pregătirea teoretică și practică 
pentru a vă îndeplini sarcina fără riscuri. 

Să aveți măsuri colective de protecție, 
dacă este necesar, sau echipamente de 
protecție personală. 

Să fiți informați despre cum să acționati în 
caz de urgență.

Pretinde prevenție în compania ta!

Pentru a începe ... Bune Practici 

Vă punem la dispoziție un set de dosare, 
unde veți găsi descrierea principalelor riscuri 
la locul de muncă și o propunere de măsuri 
preventive în utilizarea utilajelor agricole. 
Descărcați-le de aici 

¡SIEMBRA PREVENCIÓN, 
RECOGE SEGURIDAD!

SEAMĂNĂ PRECAUȚIUNE, 
SI CULEGE SIGURANȚĂ! 
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