10. Diersoorten
beschermingsacties
Werkzaamheden m.b.t.
het beschermen van
dieren:
Vleermuismeldingen
Weidevogelbescherming
Paddenoverzetten.
Uilenkasten plaatsen
Hulpmiddelen:
Ladder, verrekijker,
zaklamp, gereedschap voor
uilenkasten
Persoonlijke
beschermingsmiddelen:
Handschoenen
Veiligheidsschoeisel of
stevige schoenen
Signaalkleding
Valbeveiliging als geen
stabiele werkpositie
verkregen kan worden

De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden
-

Afhandelen van vleermuismeldingen bij particulieren; inventarisatie omstandigheden, voorlichting geven,
vangen en verplaatsen.
- Zoeken en markeren van weidevogelnesten op akkers en weilanden.
- Padden over wegen zetten, vaak met hulp van kinderen.
- Steenuilkasten plaatsen en controleren.
De gevaren en
Beoordeling: mogelijke oorzaken Maatregel: noodzakelijk om het risico
aandachtspunten
van het gevaar
aanvaardbaar te maken
Vleermuizen:
Door fysiek contact met
Vermijd altijd direct contact met
Besmettingsgevaar met rabiës 2.
vleermuizen die vervolgens bijt.
vleermuizen. Is dit niet mogelijk of
gewenst dan zorgen voor een vaccinatie.
Vleermuizen:
Onbekende ruimtes betreden en
Verkrijg altijd een stabiele stapositie om
Vallen, struikelen en stoten bij het met diverse aanwezige
bij de vleermuizen te komen. Gebruik
zoeken naar vleermuizen bij de
hulpmiddelen een hoogte
alleen de aanwezige hulpmiddelen als
particuliere melders.
overbruggen of ergens lastig
deze geschikt zijn; stevige tafel, stoel,
toegang toe krijgen.
trapje, planken, doorgangen, enz..
Weidevogels:
Vee kan soms personen in hun
Weet welk vee aanwezig kan zijn en
Verwond worden door los lopend omgeving als bedreigend ervaren. neem de juiste maatregel zodat het vee
vee.
Zij kunnen dan dreigen of
niet gaat aanvallen. Of betreed de
aanvallen.
omgeving niet.
Weidevogels:
Passeren van watergangen,
Let op loshangende kleding. Draag stevig
Struikelen, uitglijden en vallen.
rasters en andere obstakels.
schoeisel met een goed geprofileerde
zool.
Paddenoverzetten:
Te dicht langs de weg aanwezig
Neem in overleg met de wegbeheerder
Aanrijdgevaar door passerend
zijn en oversteken waardoor men de juiste tijdelijk verkeersmaatregel zodat
verkeer.
door het verkeer, zoals auto’s en
het verkeer veilig kan passeren en men
fietsers, aangereden wordt.
de padden veiliger kan overzetten.
Onoplettendheid; gedrag van
Houd toezicht op de gemaakte
kinderen, bezig zijn met het
afspraken.
verzamelen van de padden.
Draag signaalkleding.

10. Diersoorten
beschermingsacties

De gevaren en
aandachtspunten
Uilenkasten plaatsen:
Vallen van hoogte tijdens het
plaatsen, controleren en
repareren.

Uilenkasten plaatsen:
Vallende voorwerpen;
gereedschap.
Uilenkasten plaatsen:
Verwond worden door de uilen,
of wespen uit een wespennest.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Ongeschikte ladder en de ladder
verkeerd geplaatst; instabiel, te
steil.
Slecht onderhouden ladder.
De kast is te omvangrijk om
zonder hulpmiddelen de hoge
positie te bereiken.
Te ver reiken met de armen, met
een voet naast de ladder, te zwaar
gereedschap.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Volg altijd de voorschriften over het
veilig gebruik ladders; juiste ladder,
statbiel plaatsen, niet meer dan 5 kg tillen
op de ladder, geen zwaar werk en reiken
naast de ladder, enz.. Maak bij te zware
kasten gebruik van hulpmiddelen om de
kast op hoogte te brengen; riem, touw,
katrol, enz..
Gebruik indien nodig valbescherming om
een stabiele werkpositie op hoogte te
verkrijgen.
Personen bevinden zich onder de Er mogen geen personen onder de ladder
ladder tijdens de werkzaamheden. aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden.
Wel alleen als ‘hulp’, maar dan met een
helm op.
Onbedacht zijn op de
Weet of er een wespennest aanwezig is;
aanwezigheid van de uilen of
bij verstoring uit de buurt blijven.
wespen.
Alert zijn op de aanwezigheid van uil(en),
draag handschoenen.
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De gevaren en
aandachtspunten
Organisatie van de uit te voeren
werkzaamheden.
Specifieke omstandigheden;
klimatologisch, ondraagkrachtige
bodem, loslopend vee, talud of
heuvel.
Infectie door virussen, bacteriën,
insecten en planten.

Vaardigheden, ervaring,
voorlichting of opleiding.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Slechte voorbereiding, indeling en
afstemming van de
werkzaamheden op de feitelijke
omstandigheden.
Hitte, koude, regen en harde
wind verminderd de controle over
de werkzaamheden.
Loslopend vee kan bedreigend
zijn.
Tekenbeten, eikenprocessierups,
straatvuil (tetanus), ratten (ziekte
van weil), berenklauw,
waterscheerling, wespen,
papegaaienziekte.
Door te weinig ‘kennis en kunde’
ontstaan gevaarlijke situaties.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Organiseer de werkzaamheden. Maak
afhankelijk van de complexiteit afspraken
op de werkplek of stel vooraf een
werkplan op.
Weet onder welke omstandigheden de
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
Stem de maatregelen daarop af.
Verkrijg goede kennis van de
infectiebronnen en de mogelijke
preventiemaatregelen.
Alleen de personen met de juiste en
noodzakelijke ‘kennis en kunde’ mogen
deze werkzaamheden uitvoeren. Zie
opleidingsplan.

