Załącznik nr 1.
INFORMACJA O ZAGROŻENIACH
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z PRZEBYWANIEM NA
TERENIE NADLEŚNICTWA JAROSŁAW
Zagrożenia

Źródło zagrożeń

Możliwe skutki
zagrożenia

Środki ochrony przed
zagrożeniem

1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi

Pożar lasu

Zaprószenie ognia w
lesie, udział w gaszeniu
pożarów

Poparzenia
termiczne, zatrucia,
śmierć

Przestrzeganie przepisów ppoż

Przebywanie w
zmiennych
warunkach
atmosferycznych

Przebywanie na wolnym
powietrzu niezależnie od
warunków
atmosferycznych

Udary cieplne,
odmrożenia,
przemoknięcia,
przegrzanie,
przeziębienie

Odpowiednie ubranie i obuwie,
napoje odpowiednie do pory roku

2. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych - wykroty, jary, stoki, bagna, inne
miejsca niebezpieczne.
Upadek

Nierówne śliskie
powierzchnie, leżące
gałęzie, pniaki, bruzdy,
skarpy, jary, potoki,
strome zbocza

Uderzenie,
Gałęzie drzew, drzewa,
przygniecenie przez mygły lub stosy drewna
spadające
przedmioty
Uderzenia o
nieruchome
przedmioty

Stojące lub ścięte
drzewa, pniaki,

Skręcenia stawów,
złamania kości,
potłuczenia,

Właściwe obuwie, wzmożona
uwaga, ostrożność

Potłuczenia,
złamanie kości,
wstrząśnienie
mózgu, śmierć

wzmożona uwaga, ostrożność

Potłuczenia,
złamanie kości,
wstrząśnienie
mózgu, śmierć

wzmożona uwaga,

3.Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych
Pochwycenie w sidła

Zastawione pułapki
przez kłusowników

Ciężkie uszkodzenie
ciała, amputacje

Wzmożona uwaga, możliwość
wezwania pomocy

4.Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne

Clostridium tetani
Laseczka tężca

Gleba

Tężec, działanie
toksyczne

Szczepienia, dezynfekcja
opatrywanie ran

Wirus Flaviviridae
Kleszczowe
zapalenie mózgu

Ukłucie kleszczy

Zapalenie mózgu lub
opon mózgowych
gorączka,

Szczepienia uodpamiające,
stosowanie repelentów

Borella burgdorferi
Borelioza

Ukłucie kleszczy

Ukłucie kleszczy

Tularemia

Stany zapalne
stawów, stany
zapalne układu
nerwowego,

Szybkie i właściwe usuwanie
kleszczy dezynfekcja miejsca
ukłucia, repelenty

Gorączka, bóle
Szybkie usuwanie kleszczy, nie
głowy, wymioty,
rozgniatanie i wcieranie kleszczy w
postać wrzodziejąco skórę
węzłowa

5.Zagrożenia odzwierzęce
Rhabdovridae
Lyssavirus canis
Wirus wścieklizny

Agresja zwierząt

Chore zwierzęta

Wścieklizna,
porażenie
centralnego układu
nerwowego

Szczepienia ochronne, dezynfekcja
ran unikanie zwierząt
zachowujących się wbrew naturze

Pokąsanie przez
zwierzęta (psy, lisy,
wilki, niedźwiedzie,
żmije, owady)
zranienie przez dziki,
jelenie, łosie

Ciężkie uszkodzenie
ciała

Wzmożona uwaga, odpowiednie
obuwie, wiedza opiekuna o
uczuleniach uczestników

6. Zagrożenia pozostałe

