Mapa wypadków leśnych i nie tylko
Dodano: 21.08.2019
Szanowni Internauci, redakcja portalu FIRMYLESNE.pl stworzyła mapę, na której zaznaczone są
wszystkie opisane przez nas wypadki podczas prowadzenia prac leśnych, komunikacyjne z udziałem
maszyn leśnych oraz pożary, dewastacje lub kradzieże maszyn leśnych i osprzętu leśnego od 2018
roku do dnia dzisiejszego. Mapa i zdarzenia będą stale aktualizowane.
Ilość tego typu zdarzeń w przeciągu zaledwie nieco ponad półtora roku zatrważa.

(Zdjęcie mapy - stan na 28.05.2020 r.):

Aby otworzyć mapę należy kliknąć w baner znajdujący się na naszym portalu po prawej stronie, albo
w baner znajdujący się na dole każdego artykułu.

Poniżej zamieszczamy również bezpośredni link:
MAPA WYPADKÓW PODCZAS PRACY W LESIE, KRADZIEŻY I POŻARÓW SPRZĘTU
LEŚNEGO OD 2018 R.

Wszystkie zaznaczone zdarzenia pogrupowaliśmy na:

- wypadki śmiertelne - zaznaczone czarnymi ikonami z czaszką;
- wypadki ciężkie - zaznaczone ikonami pomarańczowymi ze wzorem EKG serca (prosimy nie mylić
tych wypadków z nomenklaturą Państwowej Inspekcji Pracy. W tej kategorii opisujemy wszystkie
pozostałe wypadki nieśmiertelne, które miały miejsce podczas wykonywania prac leśnych, za
wyjątkiem wypadków komunikacyjnych);
- wypadki komunikacyjne - zaznaczone niebieskimi ikonami z symbolem rozbitego samochodu (na
czarno śmiertelne);
- pożary maszyn leśnych - zaznaczone ikonami żółtymi z symbolem płomienia (w tym także
podpalenia);
- kradzieże (także udaremnione, oraz odnaleziony sprzęt) - zaznaczone ikonami fioletowymi z
symbolem policjanta.

Po lewej stronie mapy na pomarańczowym panelu możemy filtrować, który rodzaj zdarzeń ma się
nam wyświetlić. W ich opisie znajduje się zdjęcie, link do artykułu, przybliżona lokalizacja zdarzenia
oraz data, a także informacje o poszkodowanych i ew. przebiegu zdarzeń.

Zaznaczamy, że opisane zdarzenia to wszystkie sytuacje, jakie zostały do nas zgłoszone lub
pojawiły się w przestrzeni medialnej, a dotyczą pracy w lesie. Są tu zarówno wypadki, które
wydarzyły się na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe, jak i zdarzenia, które
miały miejsce w lasach prywatnych czy podczas prac związanych z usuwaniem drzew przy
drogach, w parkach itp.
Wypadkom ulegali pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy firm leśnych (zakładów usług
leśnych) wykonujących prace na zlecenie Lasów Państwowych, jak i osoby prywatne, które
pracowały lub tylko przebywały w miejscu prowadzenia prac.

Tylko część z opisywanych wypadków jest formalnie kwalifikowana przez Państwową Inspekcję
Pracy jako wypadki przy pracy. Jeśli wypadkowi nie ulega pracownik, ale osoba prywatna, jeśli
wypadek dotyczy sytuacji nie związanej ze stosunkiem pracy, PIP nie uznaje takich wypadków jako
wypadki przy pracy.

Mamy nadzieję, że mapa ta pomoże w zauważeniu i rozwiązaniu problemów z bezpiecznym
wykonywaniem prac leśnych.

Nie widzisz na mapie zdarzenia z Twojej
okolicy? Masz sugestie, co możemy poprawić
albo zmienić?
- Wyślij do nas e-mail z informacją o zdarzeniu wraz z
krótkim opisem (ew. zdjęciem), a umieścimy ją na mapie!

Nasz e-mail to: info@firmylesne.pl

JH

Komentarze (0)
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

