
 

Copyright Bezpieczeństwo i zdrowie  pwljm.pl  2014 

 

Ogród Zoologiczny 

3 najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem w ogrodzie 

zoologicznym 

Informator dla pracowników firm zewnętrznych  

 

W ogrodzie zoologicznym trzeba mieć na względzie rozszerzony zakres ochrony podczas 

pracy. 

Najważniejsze obszary, które dotyczą bezpieczeństwa w ZOO: 

Bezpieczeństwo zwierząt 

 
• Staraj się nie hałasować niepotrzebnie w pobliżu zwierząt, nie prowadź działań, które mogą je 

wystraszyć, czy spłoszyć. 

• Zwierzęta nie znają zasad BHP, zatem ich bezpieczeństwo jest tylko w rękach ludzi. Pracuj tak, 

by nie narażać zwierząt na czynniki szkodliwe i uciążliwe. 

• To Ty jesteś gościem w domu zwierząt, uszanuj ich gościnność. 

Bezpieczeństwo innych ludzi 

 
• Na terenie ogrodu przebywają nie tylko pracownicy twojej firmy. Masz wpływ na 

bezpieczeństwo: 

- Zwiedzających 

- Pracowników innych firm, w tym także ZOO 

- Inni pracownicy twojej firmy. 

• Organizuj stanowisko pracy i samą pracę tak, by nie stwarzać zagrożeń dla wymienionych 

osób. 

http://www.pwljm.pl/blog/
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Twoje bezpieczeństwo 

 
• Pracuj tak, by nie narażać się na niebezpieczeństwo. Zapewne nie zarabiasz aż tak dużo, żeby 

opłacało Ci się ryzykować zdrowiem i życiem. 

• Zwierzęta w ZOO, to nie zabawki. Nie przekraczaj stref ochronnych, bo zwierzę mieszkające w 

ZOO nadal posiada wrodzone instynkty. Wobec tego może potraktować Cię jako 

urozmaicenie diety ☺ 

• Jeśli inni w twoim otoczeniu narażają bezpieczeństwo twoje, innych osób, czy zwierząt, zwróć 

uwagę, by tego zaprzestali. Twoje i innych bezpieczeństwo zależy nie tylko od tego co zrobisz, 

ale także od tego, czego zrobienia zaniechasz. 

Pamiętaj: 

 
1. Zawsze analizuj prace, jakie zamierzasz wykonywać. Przy analizie weź w szczególności pod 

uwagę, czy: 

- spełniają one podstawowe normy i zasady bezpiecznej pracy 

- nie zagrażają ludziom, zwierzętom i mieniu 

? 

2. Zapoznaj się z Regulaminem ZOO (przeczytaj go ze zrozumieniem, w razie wątpliwości skieruj 

zapytanie do przełożonego). 

3. Zapoznaj się z wszystkimi znakami, które znajdują się w twoim otoczeniu, stosuj się do nich. 

4. Zapoznaj się z wszystkimi dokumentami związanymi z bezpieczną praca na twoim stanowisku 

– instrukcjami BHP, ocenami ryzyka zawodowego, dokumentacją maszyn, urządzeń i środków 

chemicznych. Stosuj się do nich. 

5. Jeśli będzie miało miejsce zdarzenie niebezpieczne – zawsze poinformuj o nim przełożonego! 
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