
Това ръководство е обсъдена, координирано и одобрено от Инспектората SZW на 18 май 2021г. Силно 
препоръчваме на производителите на ръчно събирани гъби за пазара на пресни продукти да въведат 
препоръчителните мерки.

По време на инспекциите през 2018, Инспекторатът SZW откри, че берачите на 
гъби са изложени на (прекомерно) високо физическо натоварване по време на 
бране. Това може да доведе до здравни проблеми. Служителите има правна и 
важна отговорност да осигурят здравословна и безопасна работна среда.

Отделът за култивация на гъби на LTO Нидерландия (Нидерландската 
селскостопанска и градинарска асоциация) и Инспекторатът SZW сключиха 
споразумения относно това как да намалят физическото натоварване. Това 
ръководство беше координирано и одобрено от Инспекторатът SZW, предлага 
специфични мерки за намаляване на физическото натоварване при бране 
на гъби. Служителите се съветват спешно да въведат мерките. През идните 
години, Инспекторатът SZW ще провери доколко са спазени всяка от мерките. 

Намаляване на 
физическото 
натоварване при 
бране на гъби

Какво да направя в случай 
на отклонение от „средния“ 
бизнес?
Горните мерки за намаляване на 
физическата умора на служителите за 
ръчно събиране на реколтата се базират 
на „среден“ бизнес. Ако Вашият бизнес се 
отклонява от „средния“ такъв, опишете 
отклонението в оценката на риска и 
мерките, които предприемате в плана 
за действие. Отклоненията от средния 
бизнес са например, по-голяма ширина на 
легло (140 см), употребата на камионетка, 
задвижвана от лебедка (на ръка), 
употребата на камионетка с регулиране на 
височината чрез окачване на работната 
платформа на куки.

Например: Ширината на леглото Ви е 140 см. Това е 

отклонение от „средния бизнес“. Във Вашата оценка на 

риска, описвате това отклонение и в плана си за действие, 

описвате, че монтирате централен канал от 11 см.   

Ръководство 

Ширина на легло и централен канал
• При стандартна ширина на легло от 134 см, 

използвайте централен канал със ширина от 
5 см на всяко легло 

• Ако ширината на леглото е повече от 134 см, 
монтирайте централен канал, където разстоянието 
за достъп от двете странични табли е максимум 65 см

• Ако е възможно, оставете по-голямо място между 
леглата



Настройка на количка за бране:
• Инструктирайте новите служители за 

ръчно събиране на реколтата за правилните 
настройки на количката за бране, всеки ден 
за две седмици след започването им и след 
това всеки месец

• Инструктирайте и напомняйте на 
опитните служители за ръчно събиране на 
реколтата относно правилните настройки на 
количката за бране на всеки три месеца

• Публикувайте инструкциите за правилно 
настройване на количката за събиране 
в столовата и при входа за клетките за 
култивиране

• Уверете се, че мениджърите по брането 
са осигурили правилното регулиране 
от работниците на височината на 
камионетката, възможно най-добре за 
правилната позиция при бране на гъби

Настройка на количката за бране и позициониране при бране
Позиция за бране:
• За да предотвратите оплаквания, свързани 

с врата, ръцете, гърба, раменете и кръста, 
инструктирайте новите служители за ръчно 
събиране на реколтата всеки ден за две 
седмици след започването им, а след това 
всеки месец

• За да предотвратите оплаквания, свързани 
с врата, ръцете, гърба, раменете и кръста, 
говорете с опитните служители за ръчно 
събиране на реколтата относно правилната 
позиция за бране на всеки три месеца

• В бизнес помещенията използвайте визуални 
знаци за правилната позиция за бране

• Уверете се, че мениджърите по брането са 
осигурили правилното регулиране от 
работниците на височината на камионетката, 
възможно най-добре за правилната позиция 
при бране на гъби

Ротация на задачи и/или 
други дейности
• Повече не използвайте куриери
• Ако е възможно, възлагайте на 

служителите за ръчно събиране на 
реколтата други дейности, които не са 
свързани с брането, като например, 
почистване опаковане и разопаковане 
или административни работи

Бране и инструменти
• Редовна редуване на бране в седнало  

и изправено положение
• Уверете се, че имате остър нож
• Уверете се, че имате добра седалка

(правилна височина, която може да се 
регулира, ако е необходимо) за бране на 
долното легло

Първоначална ситуация 
„среден“ бизнес
Предложените мерки са базирани на 
следната „осреднена“ бизнес ситуация:
• Бизнес за култивиране на гъби с ръчно 

прибиране на реколтата за пазара на пресни 
храни.

• Средно 5 до 6 разсадъчни легла на клетка 
с ширина на леглото от 134 см и разстояние 
между леглата (горна странична дъска 
- дъно на леглото) от 60 см (малък брой 
бизнеси използват ширина на легла от 140 
см).

• Ръчното прибиране на реколтата се 
извършва от служители за ръчно прибиране 
на реколта; прибирането на реколтата се 
контролира от мениджър по брането.

• В допълнение към прибирането на 
реколтата, служителите за ръчно 
прибиране на реколтата извършват и 
други задачи, които прекъсват процеса на 
беритба (вдигане/спускане на кошници, 
преместване/почистване на камионетки, 
вдигане/сваляне на пълни/празни 
контейнери в работния остров, пакетиране/
предаване на празни кутии в щайги и пр.).

• В случай на ръчно прибиране на реколта, 
служителите използват електрически или 
хидравлични камионетки, за да регулират 
правилната работна височина на леглата.

• Служителите за ръчно прибиране на 
реколтата седят на камионетката или на 
друго място за сядане, докато прибират 
долните легла и стоят върху камионетката 
при прибиране на леглата отгоре.

Намаляване на 
продължителността на задачата
• Въвеждане на регулиране на метода за бране.

Всеки служител за ръчно събиране на 
реколтата минава назад и напред (и бере 
непрекъснато за максимум от 45 минути; 
по-кратко време е по-благоприятно) при 
камионетката за бране и разтоварва 
камионетката, когато тя е обратно в 
началната точка (дори ако празната щайга 
още не е пълна!):
• Служителят за ръчно събиране на реколтата 

разтоварва пълните щайги от камионетката 
за бране, регистрира пълните щайги и ги 
поставя на обозначеното място;

• Служителят за ръчно събиране на реколтата 
взима необходимите прани щайги и ги 
поставя на камионетката;

• Служителят за ръчно събиране на реколтата 
изпразва кошницата/контейнер;

• Служителят за ръчно събиране на реколта 
изпразва щайгата с промишлени гъби;

ИЛИ:
• След всеки 90 минути непрекъснато 

бране се уверете, че служителите получават 
кратка почивка от 7,5 минути (минимум 7,5 
минути след всеки 90 минути)

• В рамките на 90-минутен период 
на бране се уверете, че други задачи се 
изпълняват поне след 30 минути, а повечето 
след 45 минути:
• Други задачи включват отнасяне 

на пълни щайги, събиране на празни щайги, 
изпразване на кошници, изпразване на 
щайги с промишлени гъби и преместване 
на камионетки. 


