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OCENA RYZYKA ZAGROŻEŃ 

 DLA POMIESZCZENIA KLASOWEGO 

 

ZAGROŻENIE RYZYKO POZIOM 
ZAGROŻENIA 

ŚRODKI 
KONTROLI REZULTAT 

Ostre noże Odwiedzający mogą 
skaleczyć siebie lub innych. NISKI 

Noże są trzymane w niedostępnym miejscu dla 
odwiedzających. W razie zaistnienia potrzeby noże 
używane są przez dzieci pod kontrolą opiekunów. 

Skaleczenia umyć i 
zastosować plaster lub 

bandaż. 

Alergie pokarmowe 
Reakcje na składniki z 

możliwością wystąpienia 
poważnych objawów 

ŚREDNI 

Rodzice dzieci zobowiązani są dostarczyć 
informacje odnośnie alergii pokarmowych. 
Jadłospis będzie odpowiednio ułożony. Produkty 
zawierające alergeny będą przechowywane z daleka 
od alergików, aby zredukować ryzyko 
zanieczyszczenia. 

Brak reakcji 
alergicznych. 

Gorący sprzęt Oparzenia NISKI 

Używanie rękawiczek kuchennych oraz fartuchów 
przez opiekunów. Sprzętu do gotowania używają 
tylko opiekunowie i oni sami serwują posiłki. Jeden 
z opiekunów posiada ważny certyfikat higieny 
żywności 

Brak oparzeń. 

Zatrucia Ryzyko zatruć 
pokarmowych NISKI 

Wszyscy zobowiązani są do mycia rąk po 
zwiedzaniu farmy oraz przed jedzeniem. Dzieci są 
nadzorowane przez opiekunów w trakcie mycia. 
Znaki zachęcające do mycia rąk są umieszczone w 
odpowiednich miejscach. Wszelkie produkty 
mięsne i mleczne trzymane są w lodówkach aż do 
momentu ich użycia. Żywność jest przechowywana 
pod przykryciem aż do momentu podania. 
Opiekunowie używają fartuchów w momencie 
przygotowania posiłków. 

Nie odnotowano zatruć 
pokarmowych. 
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Nieporządek 
Odwiedzający mogą 

przewrócić się przez worki 
albo krzesła 

NISKI 

Pokój ma być posprzątany po każdej sesji. Worki 
odkładamy na jedną stronę a kurtki, bluzy itp. 
wieszamy na krzesłach, które mogą być dowolnie 
ustawiane wg wymagań. 

Brak tego rodzaju 
wypadków. 

Zwoje lin/sznurów 
Odwiedzającym grozi 

ryzyko zaplątania nóg o 
liny 

NISKI 

Zwoje sznurów powinny być zebrane i 
przechowywane w workach lub zawieszone na 
bramie lub specjalnie do tego celu przeznaczonej 
szynie. 

Brak tego rodzaju 
wypadków. 

Klucze pozostawione 
w stacyjce maszyn 

rolniczych 

Odwiedzający mogą 
prowadzić maszyny 

rolnicze i być 
zaangażowanymi w 

wypadek 

NISKI Klucze zawsze są wyjmowane ze stacyjki przez 
personel farmy, gdy sprzęt nie jest używany. 

Nie odnotowano 
takiego przypadku. 

Woda w stawie Odwiedzający mogą wpaść 
do stawu z wodą NISKI Żadne z dzieci nie może poruszać się bez opiekuna 

w okolice stawu. 
Brak wypadków tego 

rodzaju. 

Molestowanie Dziecko lub student 
zagrożeni molestowaniem NISKI 

Żadne dziecko lub młoda osoba nie jest 
pozostawiona z osobą dorosłą nieposiadającą 
certyfikatu CRP (Criminal Records Bureau) 

Nie odnotowano 
przepadków 

molestowania. 

Krowa z młodymi 
cielakami 

Zagrożenie atakiem przez 
zwierzę NISKI 

Żaden z odwiedzających nie może się znaleźć 
między krową a jej cielakami. Wszyscy pracownicy 
farmy w czasie pracy wyposażeni są w kij pasterski.  

Brak wypadków tego 
rodzaju. 

Kontakt z owcami, 
które są w trakcie 

cielenia. 

Kobiety w ciąży narażone 
są na infekcje chlamydią 

lub toksoplazmozą. 
NISKI Kobiety w ciąży nie powinny odwiedzać farmy w 

czasie cielenia. 
Brak infekcji tego 

rodzaju 

Kontakt z ziemią Odwiedzający mogą 
zarazić się tężcem. NISKI Konieczne szczepienia przed wizytą na farmie.  Brak infekcji tego 

rodzaju. 

Kontakt z odchodami 
zwierząt 

Infekcja bakterią  
E.Coli 157. WYSOKI Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do mycia 

rąk mydłem przed jedzeniem, paleniem itp. 

Nie odnotowano 
przypadków infekcji tą 

bakterią. 

Ukłucie igłą Odwiedzający mogą 
doznać ukłucia igłą. NISKI 

Igły jednorazowego użytku dysponowane są 
natychmiast po użyciu w pojemnikach specjalnie w 
tym celu przeznaczonych. Igły wielorazowego 
użytku przechowywane są w oznaczonym 
plastykowym pojemniku.  

Brak tego rodzaju 
wypadku. 

 


