
INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze koni obowiązująca w Stajni Rusin

Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag Właścicieli Stajni i innych pracowników obsługi.

UWAGI OGÓLNE

1. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub 

tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Przez obsługę zwierząt rozumie się czynności wykonywane codziennie bądź okresowo w szczególności prace związane z 

karmieniem, pojeniem, wymianą ściółki oaz pielęgnacją, leczenie i transportem. 

3. Do obsługi koni dopuszczona może być osoba odpowiednio przeszkolona i zapoznana z wyposażeniem stanowiska, 

posiadająca dobry stan zdrowia, opanowana, o łagodnym usposobieniu, która została przeszkolona na stanowisku pracy w 
zakresie BHP.

4. W stajni mają prawo przebywa tylko osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie przebywaj tylko za pisemną zgodą rodziców.

CZYNNOŚCI ZAPEWNIAJĄCAE BEPIECZEŃSTWO PODCZAS OBSŁUGI KONI

1. Przed podejściem do konia należy zwrócić na siebie uwagę głosem (oznajmienie swojej obecności). 

2. Do konia należy podchodzić od przodu (od str łba) oraz ocenić stan konia poprzez obserwację sylwetki, ułożenia uszu itp.

3. Pierwszy kontakt z koniem powinien polegać na dotyku ręki człowieka z pyskiem konia (ręka powinna być podana od dołu 

do obwąchania).

4. Wszelkie bolesne zabiegi powinny być wykonywane przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, polegających przede 

wszystkim na skutecznym skrępowaniu kończyn i zabezpieczeniu przed możliwością ugryzienia. 

5. Przepędzanie koni ze stajni na łąkę i w drogę powrotną, powinno być nadzorowane przez minimum 2 osoby.

6. Koń powinien być wyprowadzany ze stajni przez jeźdźca na uwiązie. Uwiąz nie może być owinięty wokół dłoni. 

7. Przy zakładaniu kantara/ogłowia należy trzymając je w jednej ręce i zbliżając do pyska konia, zakładać za pomocą drugiej 

ręki. Zakładanie rozpostartego kantara trzymanego w obu dłoniach może być odebrane jako objaw agresji i spowodować 
niebezpieczeństwo. 

8. Prowadzący konia powinien iść z jego lewej strony na wysokości jego głowy i szyi, trzymając uwiąz na wyprostowanej, 

lekko zgiętej w łokciu ręce. 

9. Dbamy o porządek na terenie obiektu. 

10. Nie biegamy, unikamy gwałtownych ruchów rąk i nie krzyczymy na terenie stajni, może to spłoszyć konie i doprowadzi do 

wypadku. 

11. Zachowujemy szczególną ostrożność i spokój w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i 

ujeżdżalni. 

12. Nie wyprowadzamy koni z boksów czy padoków bez zgody właściciela. 

13. Przy pielęgnacji i siodłaniu - rozsiodłaniu koni stoją one uwiązane w wyznaczonych do tego miejscach. Nie wolno wiązać 

koni do wędzideł!

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zabrania się zbliżać do konia od tyłu, a w szczególności po cichu i znienacka dotykać zwierzęcia. 

2. Wykonywania nagłych ruchów oraz wydawania dźwięków mogących niepokoić konie. 



3. Podchodzenia w bezpośrednie sąsiedztwo w sposób niezauważalny dla konia.

4. Przywiązywania koni do ruchomych lub niedostatecznie umocowanych przedmiotów (desek, rurek od boksów).

5. Popędzanie konia poprzez klepanie go po zadzie.

6. Spożywanie posiłków, palenia tytoniu czy rozmowy przez telefon podczas obsługi zwierząt.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Osoby obsługujące konie powinni niezwłocznie opatrywać doznane (zauważone) skaleczenia. 

2. Osoby poszkodowane na skutek ugryzienia, kopnięcia lub poturbowania przez konia powinni mieć zabezpieczoną 

niezwłoczną pomoc lekarską.

3. Z treścią niniejszej instrukcji winna zapoznać się każda osoba przebywając na terenie Stajni mająca związek z obsługą koni
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