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Інструкція №__23_
З охорони праці для комендантів корпусів
1. Загальні положення.
1.1. Дана інструкція діє в усіх приміщеннях університету.
1.2. По даній інструкції комендант інструктується перед початком роботи
(первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрації інструктажів з охорони
праці, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує
та коменданта.
1.3. За невиконання даної інструкції комендант
несе дисциплінарну,
матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. До самостійної роботи коменданта допускаються особи віком не молодше
18 років, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці
та інструктаж з пожежної безпеки.
1.5. Основні небезпечні та шкідливі фактори:
- ураження електричним струмом;
- контакт з хворими особами;
- протяги.
1.5. Комендант повинен:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- пам`ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
- здійснювати контроль з виконання правил пожежної безпеки;
- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;
- знати номера телефонів найближчої пожежної частини, міліції, швидкої
допомоги.
2. Вимоги безпеки до початку роботи.
2.1. Одягти спец. одяг.
2.3. Уважно оглянути робоче місце.
2.4. Впевнитись в справності електрообладнання.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Сидіти на столах, підвіконнях, мити вікна стоячи на підвіконні –
забороняється.
3.2. Робити на слизьких підлогах, пересуватись по сходах, по слизькій території
обережно, не поспішаючи.
3.3. Не торкатись оголених розеток, тощо, повідомити про це електриків.
4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Після закінчення роботи закрити всі водяні, газові крани, вікна тощо.
4.2. Виключити освітлення.

4.3.Закрити приміщення.
.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 . При виявленні загорання необхідно негайно забезпечити евакуацію людей,
приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, викликати за тел.. 101
пожежну команду.
5.2. При гасінні пожежі необхідно пам`ятати, що електроустановки потрібно
гасити тільки вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, щоб уникнути враження
електричним струмом.
5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності
викликати швидку медичну допомогу.
5.4. При признаках затоплення, запаху гарі, газу тощо – повідомити керівника,
прийняти міри по гасінню, підручними засобами, викликати допомогу.
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