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Złamanie, skręcenie, zwichnięcie

Stłuczenie

Uderzenie się

Uderzenie odłamkiem

Otarcie, zadrapanie

Zranienie, skaleczenie

ELEMENT RYZYKA WYSTĘPUJĄCY NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO

Śliskie i nierówne nawierzchnie (zielone), np. trawniki
Łąki kwietne i moduły roślinne dla zapylaczy
Rabaty, rośliny okrywowe, owoce, grzyby, rośliny zielne (w tym trujące, parzące,
kłujące)
Krzewy
Drzewa w postaci soliterów oraz szpalerów
Wystajace korzenie
Nisko położone gałęzie drzew i krzewów
Pędy z kolcami i cierniami
Naturalne zbiorniki wodne, np. mokradła, cieki wodne, stawy, oczka wodne
Roślinność spontaniczna pozostająca pod kontrolą
Tarasy roślinne
Roślinne umocnienia skarp z zielonymi płotami
Dzikie zwierzęta bytujące naturalnie w ogrodzie
Owady i roztocza (osy ziemne częste w starych częściach sadów, szerszenie i osy
zwabione przez owoce, komary, meszki, kleszcze i inne)
Martwe drewno (konary, gałęzie)
Skalniaki
Śliskie i nierówne nawierzchnie (nieutwardzone)
Powierzchniowe i punktowe zagłębienia gruntu oraz zapadliska
Kamienie, głazy narzutowe
Rowy, wąwozy, kamieniołomy
Skały
Jamy, jaskinie
Naturalne zbiorniki wodne np. mokradła, cieki wodne, stawy, oczka wodne
Śliskie i nierówne nawierzchnie (utwardzone)
Ubytki w nawierzchni
Drogi, alejki i ścieżki (w zimie niektóre drogi, alejki i ścieżki mogą nie być
odśnieżane, a tym bardziej posypywane piaskiem lub solą)
Spowalniacze
Schody, np. brak poręczy, nierówna powierzchnia stopni
Pergole, altany, kwietniki
Zadaszenia, podpory, stelaże na tablice informacyjne i wystawowe
Sprzęt ogrodowy (kosiarki, piły)
Ruch i praca pojazdów technicznych, np. rowery, wózki
Ruch i praca pojazdów mechanicznych i maszyn
Sztuczne zbiorniki wodne (np. mokradła, cieki wodne, stawy, oczka wodne)
Elektryczna infrastruktura naziemna oraz instalacje świetlne
Elementy małej architektury (ławki, ławostoły, kosze na śmieci, latarnie,
tabliczki, etykiety oraz znaki informacyjne i ostrzegawcze)
Zewnętrzne stałe elementy budynków
Podesty
Szklarnia
Ogrodzenia, płoty
Studzienki
Fontanny
Hydranty
Nadziemne krany
Mostki
Urządzenia techniczne i napędowe, np. bramy automatyczne
Krawężniki
Fundamenty i płyty betonowe
Brak lub niedostateczne oświetlenie
Obszar wyłaczony ze zwiedzania
Nawozy i środki ochrony roślin (oprysk, nawożenie)
Składy materiałów sypkich
Składy drewna
Wykopy
Wycinki
Nieuprzątnięty materiał roślinny, np. sterta liści, gałęzi
Inne nadzwyczajne siły zewnętrzne, nie podlegające kontroli ogrodu, np.
wichura, huragan, powódź, osunięcie ziemi, zerwanie linii energetycznych i in.
W celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych należy kontaktować się:
22 754 20 22, 22 754 26 10 (pon.-pt. w godz. 7.30-15.30),
669 253 565 (pt.-pon. oraz w święta w godzinach otwarcia Ogrodu).
Informujemy, że apteczki pierwszej pomocy znajdują się w bud. D, L
Informujemy, że na terenie Ogrodu nie ma defibrylatora AED.
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Zadławienie
Zatarcie (np. zatarcie oczu sokiem
roślin)
Ryzyko związane z upadkiem np.
konarów lub podpór
Porażenie prądem

Upadek i upadek z wysokości

ZDARZENIE, RODZAJ RYZYKA

19

Ryzyko chorób odzwierzęcych
Zakłócie (np. oczu i skóry słomą,
ośćmi kłosa i in.)
Nabicie się na ostre i wystające
elementy
Zachłyśnięcie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Poruszanie się w śniegu

8

Ryzyko utonięcia

7

Ukoszęnie i użądlenie

6

Zatrucie

5

Reakcje alergiczne, uczulenia

4

Poparzenie

3

Pokłucie

2

Potrącenie

1

Potknięcie

GRUPY ELEMENTÓW RYZYKA

Lp.

Poślizgnięcie

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA ZWIEDZAJĄCYCH

