ІНСТРУКЦІЯ З ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНІХ
НАВЧАЛЬНО – ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК
Правила поведінки студентів під час літніх
навчально – польових практик
1. Всі студенти
повинні суворо дотримуватись правил поведінки, бути
дисциплінованими, дотримуватись порядку дня на маршруті та в таборі. Бездоганно
виконувати вказівки керівника.
2. Усім студентам категорично забороняється без дозволу керівників практики
відлучатись за межі місця розташування табору та відхилятись від маршруту. За
необхідності дозволяється вихід за межі розташування табору лише з дозволу керівника
практики в кількості не менше 3 осіб.
3. Керівники практики повинні знати в будь – який час, де знаходяться студенти
групи,якою вони керують.
4. Проведення спортивно – масових, купання, культурних заходів повинно
проводитись у спеціально відведенних для цього місцях і тільки з дозволу керівника, який
несе за це відповідальність.
5. Категорично забороняється купатисяч в нетверезому стані.
6. Після 23 – ої години кратегортчно забороняється залишати територію табору.
7. Забороняється брати в руки різноманітні невідомі предмети, тварини та
рослини, які можуть бути небезпечними.
8. Під час практики особливу увагу звертати на пожежну безпеку. Вогнища
дозволяється розкладати лише у спеціально відведенних для цього місцях.
9. Суворо дотримуватись встановлених правил особистої гігієни. Одягатись
відповідно до температури повітря та маршруту. Воду перед вживанням необхідно
кип`ятити . не забруднювати довкілля.
10.

На маршруті дотримуватись правил дорожнього руху, бездоганно

виконувати вказівки керівника.
11.

Забороняється залишати автобуси, потяги без дозволу керівника.
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Програма
Інструктажу з техніки безпеки студентів,
що відбувають на практику, екскурсії
Виробнича діяльність

і культурно – побутове обслуговування студентів в

значній мірі пов`язані з виробництвом та перевезенням в пасажирському транспорті.
Надання необхідних умов безаварійної роботи транспортних засобів, виконання
заходів безпеки дорожнього руху і дисципліни при проходженні практики і проведенні
перевезень пасажирів – являється необхідними умовами попередження травматизму
серед студентів.
Безпечні умови перевезення студентів на автотранспорті забезпечується
господарськими організаціями, що надають ці послуги і несуть повну відповідальність за
технічний стан транспортних засобів, його безпечну експлуатацію.
Керівники груп студентів, що відбувають на практику, екскурсію здійснюють
систематичний контроль за поведінкою та дисципліною серед студентів.
Посадка (висадка) пасажирів дозволяється тільки після повної зупинки
транспортного засобу з боку тротуару (узбіччя дороги).
Забороняється перевезення студентів:
-

В кабінах водіїв;

-

На підніжках, стоячи в проході автобуса;

- На автомобільних дорогах, які не відповідають вимогам безпеки дорожнього
руху.
Студенти під час перевезення

на автомобільному транспорті зобов`язані

виконувати вимоги водія і керівника групи (старшого по здійсненню Правил дорожнього
руху).
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відповідальність в установленому порядку.
Пасажирам (студентам) під час перевезення забороняється:
-

Ходити без особливої потреби по проходу автобуса;

-

Відволікати увагу водія запитаннями та різними розмовами;

- Втручатися у виконання водієм своїх обов`язків, пропонувати йому під час
руху свої варіанти та напрямки руху;
- Курити під час руху транспортного засобу;
- Під час тимчасових зупинок – переходити або перебігати дорогу перед
транспортом, що рухається;
- Втручатися у дії водія під час вимушених зупинок, і необхідності проведення
ремонтних робіт.

Необхідно бути уважним, прислухатися до сигналів транспорту, що рухається.
При русі триматися правої сторони. Транспортний засіб , що стоїть на проїжджій частині
обходити тільки ззаду.
Одягатися по сезону із врахуванням погодних умов.

Програма
Інструктажу з охорони праці студентів,
що відбувають на практику
Не зважаючи на те, що літо закінчується, стоїть тепла сонячна погода і окремі з
вас забажають скупатися. Тому особливу увагу хочу звернути на забезпечення безпеки
під час купання. Порушення основних правил і мір безпеки на воді веде до нещасних
випадків. Аналіз нещасних випадків показує, що більша частина людей гине внаслідок
невиконання елементарних мір безпеки. Для збереження здоров`я, а також життя
необхідно виконувати наступні правила:
- Починати купання можна в теплу сонячну погоду при температурі повітря 200
25 , води 17-190;
- Купатися дозволяється тільки в спеціально відведенних місцях, пляжах,
водних станціях;
- Після прийому їжі не слід купатися раніше, ніж через 1 годину;
- Забороняється купатися в нетверезому стані;
- Не пірнайте в воду в незнайомих місцях.
Під час купання
- Входити в воду обережно;
- Якщо Ви попали в сильну течію, потрібно плити по течії до берегу;
- Не потрібно запливати за попереджувальні знаки та буйки;
- Не яких самовільних дій, дозвіл на купання дає керівник практики, якій
відповідає за вас під час проходження практики.
Запам`ятайте, що обережність – гарантія безпеки. Але нещасний випадок все ж
виник, то треба зберегти життя постраждалого можливо, якщо йому своєчасно і якісно
буде надана перша долікарняна допомога.
Не забувайте, що ваше життя і здоров`я в першу чергу знаходиться в ваших
руках. Найбільш повну і конкретну інформацію щодо виконання заходів безпеки під час
проходження практики вам надасть керівник практики.

