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Інструкція №_21__
З охорони праці для електромонтерів, що обслуговують
електротехнічні установки напругою до 1000 Вольт
1. Загальні положення.
1.1. . До роботи електромонтерів допускаються робочі, які досягли 18 років,
пройшли спеціальне і індивідуальне навчання, а також вступний інструктаж і інструктаж по
техніці безпеки на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. Повторний
інструктаж на робочому місці проводиться через кожних 3 місяці.
1.2. Електромонтер повинен бути проінструктован і навчен
безпечним
прийомам по всіх видах виконуємих робіт.
1.3. Електромонтер зобов`язанний:
- добре знати свою справу і постійно її вдосконалювати, знати інструкції по
наданню першої допомоги потерпілим від електроструму;
- пам`ятати про особисту відповідальність за дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку в університеті, правил по техніці безпеки, викладених в цій
інструкції, а також протипожежної безпеки;
- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущенний
інженером до виконання;
- не виконувати розпорядження, якщо вони протирічять правилам по охороні
праці;
- не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб;
- дотримуватись правил особистої гігієни.
2. Вимоги безпеки до початку роботи.
2.1. Перевірити робочий стан захисник пристроїв, відсутність пошкодження і
чистоту їх. Очистити і витерти їх від пилу. Провір основні захисні засоби, для якої напруги
вони призначені, чи не скінчився термін періодичного випробування.
2.2. При отриманні травми негайно повідомити свого керівника і інженера з
охорони праці.
2.3. Перевір стан інструменту, застосовуй тільки справний інструмент з
ізольованими ручками.
2.4. Приведи до порядку свій одяг. Вдягни захисні пристосування.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Вимкни:
- струмопровідні частини, на яких виконуються роботи;
- струмопровідні частини, які доступні випадковому дотиканню при будь – якому
положенні, або ж огороди їх огорожею із ізолюючих матеріалів.
3.2. На всіх ручках рубильників, якими може бути подана напруга на установку,
що відключені для виконання робіт, повісити плакат: «Не вмикати, працюють люди».
Плакати повинні бути виготовлені із тонкого непровідного матеріалу.

Під час проведення робіт забороняється знімати ці плакати, переставляти і
прибирати запобіжні і переносні заземлення.
4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Після закінчення робіт перевірити відсутність незаізольованих драбів.
4.2. Перевірити коротко часовим включенням виконану роботу.
4.3. Прибрати робоче місце.
4.4. Доповісти керівнику про закінчення робіт.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Вимкнути подачу струму в аварійне приміщення.
5.2. Прийняти міри до частини пожежі.
5.3. Викликати аварійну команду.
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