ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«14_»_05 201_9__ р№ _163 од__
Інструкція №_70
З охорони праці при користуванні електроплитою на кухнях гуртожитку
1. Загальні положення.
1.1. До користування допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони
праці, навчання з безпечного використання електрообладнання та оволодіння
практичними навиками безпечного виконання роботи.
1.2. Кожний проживаючий дотримується правил внутрішнього розпорядку ВДПУ
(далі заклад).
1.3. Працювати можна тільки на справному обладнанні.
1.4. Залишати працюючу електроплиту без догляду забороняється.
1.5. Вимоги даної інструкції є обов`язковими для всіх користувачів.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Перед початком роботи необхідно:
- перевірити надійність і справність пакетних перемикачів, які після перевірки
поставити в положення «вимкнуто», та наявність гумових килимків;
- перевірити стан електричних комфорок та їх горизонтальне положення;
- вимкнути загальний пусковий пристрій, потім електричні комфорки.
2.2. При виявленні недоліків в роботі електроплитки доповісти про це завідуючій
гуртожитку.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Посуд наповнювати рідиною не більше 80%, його об`єму.
3.2. Слідкувати за тим, щоб рідина не проливалась на плиту, так як це може
призвести до опіків паром та замкнення електропроводки.
3.3. Не залишати ввімкненими не завантажені конфорки.
3.4. Слідкувати за тим, щоб поставлений на плиту жир не спалахнув від високої
температури.
3.5. Переміщати посуд з рідиною по поверхні плити обережно, без ривків.
3.6. Відкривати кришку на плиті посуду тільки від себе.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Вимкнути конфорки та відключити плиту від електромережі.
4.2. Після охолодження плити відчистити її від продуктів, що підгорили і
протерти вологою ганчіркою.
4.3. Прибрати своє робоче місце, відходи виробництва віднести на смітник.
4.4. При виявлені недоліків в роботі електроплитки доповісти завідуючій
гуртожитку.
5. Вимоги безпеки під час аварійних ситуацій.
5.1. При короткому замиканні і пожежі негайно відключити плиту рубильником
від електромережі.

5.2. Вразі отримання травми надати, потерпілому, першу медичну допомогу
засобами з медичної аптечки.
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