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Інструкція №_22
З охорони праці для кастелянки
1. Загальні положення.
1.1. По даній інструкції кастелянка 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 прибиральниці.
1.2. За невиконання даної інструкції кастелянка
несе дисціплінарну,
матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.3. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років,
які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та
інструктаж з пожежної безпеки.
1.4. Основні небезпечні та шкідливі фактори:
- ураження електричним струмом;
- контакт з хворими особами;
1.5. Кастелянка повинна:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і та по якій
проінструктований;
- не захаращувати робочу робочу зону;
- не виконувати вказівок, які суперечать вимогам охорони праці;
- пам`ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
- 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. Отримати завдання від керівника робіт.
2.2. Перевірити:
- достатність освітлення робочої зони;
- справність розеток;
- доповісти завідуючій гуртожитком про виявлені недоліки.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Не допускати порушення правил охорони праці та пожежної безпеки. При
виявлені порушень вжити заходів щодо припинення роботи і негайно доповісти керівнику.
3.2. Кастелянці забороняється:
- допускати на робочому місце сторонніх осіб;
- користуватися на робочому
місці саморобними електропобутовими
приладами.

4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Прибрати робоче місце.
4.2. Вимкнути електроприлади, зачинити вікна, двері.
4.3. Доповісти завідуючій гуртожитком про всі недоліки, які мали місце.
4.4. Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
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, сухимм піском, щоб уникнути враження
електричним струмом.
5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності
викликати швидку медичну допомогу.
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