ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_29__»_11__ 2018__ р№ __177 од_

Інструкція №_73__
З охорони праці для робітників банно - прального комплексу
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. До роботи в пральні та бані допускаються особи, які досягли 18 років,
пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на
робочому місці). Повторний інструктаж проводиться 1 раз в 3 місяці.
1.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт. Виконувати
правила по пожежній безпеці, електробезпеці, дотримуватися особистої гігієни.
1.3. Під час роботи не відволікатися сторонніми справами, розмовами, не
відволікати інших.
1.4. Забороняється:
- включати або виключати механізми на яких робота вам не доручалася;
- торкатися до електрообладнання, у випадку його несправності- викликати
електромонтера;
- не приступати до роботи в пральні без дерев’яних трапів.
1.5. При нещасному випадку слід негайно звернутися в медпункт, повідомивши
про нещасний випадок керівника, надати невідкладну допомогу потерпілому.
1.6. Помітивши порушення інструкції іншими робітниками, або небезпеку для
інших, попередити робітників і сповістити адміністрацію.
1.7. Згідно “Норм безкоштовного видавання спецодягу” робітнику пральні та бані
належить: халат бавовняний з водостійким просочуванням, рукавиці гумові, чоботи гумові,
фартух з нагрудником, при роботі з кислотою – окуляри захисні, респіратор або протигаз.
1.8. Забороняється, допускати до роботи осіб в хворобливому стані та стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
1.9. Працівник навчений та атестований згідно з “Правилами” несе особисту
відповідальність за порушення вимог викладених в даній інструкції у відповідності з
чинним законодавством України.
1.10. Не допускати сторонніх людей до виконуваної вами роботи.
1.11.На працівника пральні та бані можуть діяти слідуючі шкідливі виробничі
фактори:
-падіння на мокрій слизькій підлозі;
-ураження електрострумом.
2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед початком роботи одягнути спецодяг, прибрати волосся під косинку
або хустинку.
2.2. Підготувати для роботи необхідний інструмент, механізми і пристосування.
2.3. Підготувати своє робоче місце до виконання робіт.
2.4. Перевірити освітлення в бані і пральні.
2.5. Перевірте без завантаження на злагодженість пральної машини.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Вивантаження пральної машин проводити після повної зупинки.

3.2. Не включати пральну машину без закритої кришки, мокрими руками. Під
час роботи пральної машини не відкривати кришку і не діставати нічого з машини
безпосередньо руками.
3.3. При змиванні підлоги гумовим шлангом не лити воду на
електрообладнання.
3.4. Не захаращувати прохід пральної невипраною білизною і сторонніми
предметами.
3.5. При митті підлоги в бані звертати увагу, щоб під ноги не потрапило
залишене відвідувачами мило, розбите скло та інше.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Старанно прибрати своє робоче місце, винести з приміщення всі сторонні
предмети.
4.2. Перевірити приміщення бані чи ніхто не залишився з сторонніх людей, в
нетверезому стані, тощо. Перевірити чи закриті всі крани.
4.3. Зняти спецодяг, очистити його від бруду і повісти в шафу на вішалку.
4.4. Залишаючи приміщення пральної і бані вимкнути освітлення.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При виникненні аварійної ситуації робітник повинен прикласти всі свої
професійні знання для усунення аварії.
5.2. Якщо усунути аварійну ситуацію не вдається, то необхідно сповістити
відповідального керівника на цій дільниці.
5.3. Вести чергування в районі аварії до прибуття відповідального керівника
дільниці.
5.4. Не покидати робоче місце до кінця усунення аварійної ситуації. При
травмуванні звернутися в медпункт, надати потерпілому долікарську допомогу, керівника
робіт.
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