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Інструкція №_38___
З охорони праці під час роботи з промисловим холодильником
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дія інструкції поширюється на їдальню університету.
1.2. Кожен працівник повинен бути проінструктований щодо електробезпеки при
користуванні холодильником із записом в "Журналі інструктажу з питань охорони праці" з
підписами як інструктуючого, так і того, кого інструктують.
1.3. При безпосередньому стиканні людини під напругою виникає небезпека
ураження її організму електрострумом, тому що тіло людини має здатність проводити
електричний струм.
1.4. Наслідок травми залежить від площі ураження і місця дотику.
При одній і тій же напрузі залежно від місця дотику в одних випадках люди зразу
гинуть, в інших можуть тільки злякатися чи отримати легку травму.
1.5. Виходячи з вищезгаданого, необхідно постійно пам'ятати, що електричний
струм приховує в собі певну небезпеку, якщо ним невміло користуватися.
Внаслідок цього користування холодильником вимагає особливої уваги та
обережності від людини.
1.6. Аби уникнути ураження електричним струмом при користуванні
холодильником (далі — електроспоживачі), слід дотримуватись правил:
1.6.1. Користуватися електроспоживачам, шнури живлення яких мають
триполюсну вилку з опереджуючим включенням заземляючого (зануляючого) проводу.
1.6.2. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, шнури живлення яких
мають пошкоджену ізоляцію.
1.7.3. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошкодження,
або ненадійно з'єднані з електрошнуром живлення, вилками, розетками та
подовжувачами.
1.7.4. Не вмикати електроспоживачі в розетки, які не мають захисних
направляючих.
1.7.5. Не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та
з'єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також
електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання.
1.7.6. Не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають
вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних електропроводок.
1.7.7. Не застосовувати для опалення приміщень нестандартного (саморобного)
електронагрівального обладнання або ламп розжарювання.
1.7.8. При користуванні електроспоживачами, які мають окремий, самостійний
провід заземлення, перед включенням його в електромережу перевірити наявність та
надійність приєднаного заземляючого проводу до відповідних клем.
1.7.9. По можливості уникати доторкання руками до металевих частин
електроспоживачів, увімкнених в електромережу.

1.7.10. Не торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі.
1.7.11. Не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, електролампи,
не проводити ремонт електроспоживачів та електромережі.
1.7.12. При прибиранні пилу з електроспоживачів, митті холодильників, підлоги
біля них обов'язково відключати їх від електромережі.
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