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Інструкція №_96_
З охорони праці при роботі з сушильною шафою СШ
1. Загальні вимоги
1.1. До самостійної роботи допускаються особи від 18 років, що пройшли
попередній медичний огляд і не мають протипоказання, що пройшли вступний
інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому
місці.
1.2. До роботи з сушильною шафою працівник повинний мати першу групу по
електробезпеці.
Щорічно працівник повинний пройти медичний огляд в обсязі і терміни,
затверджені наказом ректора.
Працівник зобов'язаний дотримувати правила внутрішнього розпорядку.
Працівник повинний бути забезпечений санітарно-гігієнічним одягом,
спецодягом іншими ЗІЗ у відповідність з діючими типовими нормами і використовувати
їх по призначенню.
Необхідно чітко знати і дотримувати інструкції по пожежній безпеці. Про
кожен нещасний випадок потерпілий чи очевидець нещасного випадку негайно
повинний сповістити зав. лабораторією.
При виявленні несправного устаткування
чи відсутності засобів
індивідуального захисту повідомити зав. кафедрою.
Необхідно дотримувати правила особистої гігієни, санітарно-гігієнічний і
протиепідемічний режим.
При підйомі і переміщенні ваги гранично припустимі навантаження для жінок
– 10 кг, для чоловіків – 50 кг.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. При вході в приміщення лабораторії співробітники зобов'язані залишати
верхній одяг, сумки й ін. особисті речі у відведеному для цього місці.
2.2. Надягти встановлену діючими нормами спец. одяг і перевірити наявність і
справність ЗІЗ.
2.3. Забороняється зберігати в кишенях шпильки, скляні, що ріжуть, колючі
предмети.
2.4. Переконаєтеся в справності вентиляції, перевірте освітленість робочого
місця. Приточно-витяжну вентиляцію у всіх приміщеннях лабораторії необхідно
включати не пізніше, ніж за 5 хв до початку роботи.
2.5. Перед експлуатацією сушильної шафи:

- Упевніться, що виріб прийнятий до експлуатації.
- Прочитайте інструкцію з експлуатації заводу-виготовлювача.
Перевірте справність електроустаткування, штепсельних рознімань,
рубильників, наявність заземлення.
Уникайте використання довгих шнурів і численних переходников.
· При виявленні несправності електроустаткування сповістите про це зав.
лабораторією. Заземлення й усунення несправностей устаткування повинне
здійснюватися фахівцем.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Робоче місце повинне утримуватися в чистоті і порядку, мати достатнє
освітлення.
3.2. При роботі необхідно застосовувати призначені засоби індивідуального
захисту. Щоб уникнути травм не носити взуття на високому каблуці і ковзній підошві.
3.3. Вихід з лабораторії в спец. одягу заборонений.
3.4. Пити воду, зберігати і приймати їжу, користатися книгами, зберігати
особисті речі дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.5. Вимоги безпеки при експлуатації сушильної шафи:
- Дотримуйте інструкції по експлуатації заводу-виготовлювача;
- Забороняється залишати включене електроустаткування без догляду;
- Забороняється працювати на несправному устаткуванні, з ушкодженими
розніманнями, без заземлення, при знятих стінках корпуса;
Забороняється самим робити ремонт електромедичного й іншого
електроустаткування: відкривати корпус, заміняти лампи, запобіжники, рознімання,
шнури й ін. Ремонт повинний провадитися фахівцем;
- Забороняється використовувати устаткування для не призначених для нього
робіт чи у невідповідних умовах;
- Включення і вимикання електроустаткування варто робити однією рукою,
іншою в цей час не торкатися корпусу приладу, труб парового опалення, водопроводу й
інших заземлених предметів;
- Забороняється включати електроприлади і працювати з ними, стоячи на
вологій підлозі;
- Забороняється доторкатися вологими руками до включеного устаткування,
протирати його мокрою ганчіркою;
- Не висмикувати вилку за шнур;
- Не ставити на електроустаткування ємність з рідиною чи препаратами;
- Електроустаткування повинне бути встановлене стійко;
3.6.По закінченні роботи з електроприладом необхідно відключити його від
мережі.
При експлуатації сушильної шафи:
- не доторкатися до корпусу при установці високих температур щоб уникнути
опіку,
- чищення робити тільки при відключенні від мережі.
4. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Сухожарову шафу привести відключити від електромережі.
4.2. Про помічені недоліків доповісти завідувачу кафедри.
4.3. Упорядкувати робоче місце.
4.4. Поверхня робочих столів обробляють дезинфікуючим розчином, руки
обмивають 70про етиловий спирт, а потім миють у теплій воді з милом.
4.5. Черговий співробітник (співробітник, що останнім іде з лабораторії)
зобов'язаний:
- перевірити і закрити крани,
- відключити від мережі електроустаткування, за винятком устаткування, що
по технічному регламенті повинне функціонувати цілодобово,
- видалити з приміщення виробничі і побутові відходи,
- закрити вікна, кватирки, двері,
- замкнути лабораторію на замок, ключ здати.
Про всі недоліки і несправності, виявлених під час роботи, повідомляти зав.
лабораторією.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При пожежі діяти по інструкції з пожежної безпеки
5.2. При припиненні подачі електроенергії виключити усе включене в мережу
електроустаткування. Користатися електричними ліхтарями.
5.3. З раптовою появою на корпусі електроприладу електричного струму
необхідно його негайно виключити і повідомити зав. лабораторією.
5.4. При травмуванні, отруєнні і раптовому гострому захворюванні потерпілий
(чи свідок події) зобов'язаний негайно сповістити про це зав. лабораторією. Потерпілому надати першу медичну допомогу.
5.5. Персонал повинний уміти надати першу медичну допомогу при
нещасному випадку. В аптечці швидкої допомоги повинні бути відповідні медикаменти
і перев'язні засоби.
Зав. лабораторією
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