ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
« 29 »_11__ 2018__ р№ _177 од_
Інструкція №__17___
з охорони праці для робітника зайнятого на ремонтно – будівельних
та ремонтно – монтажних роботах
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. До виконання ремонтно – будівельних та ремонтно – монтажних робіт
допускаються особи, не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання
безпечним методам і прийомам робіт, пройшли перевірку знань і допущені до самостійної
роботи.
1.2. Кожен працівник повинен добре знати і суворо виконувати всі вимоги,
викладені в даній інструкції.
Особи, які не виконують цю інструкцію, притягуються до відповідальності згідно
з правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.
1.3. Робітнику проводяться:
Повторні інструктажі - 1 раз на 3 місяці.
Перевірку знань з ПБЕЕ 1 раз на рік
1.4. Робітник повинен знати:
а) виробничі шкідливості, пов'язані з роботою, і характер дії їх на організм
людини;
б) технологічні інструкції з виробництва роботи;
в) інструкцію з обслуговування устаткування;
г) протипожежну інструкцію;
д) правила користування засобами захисту (респіраторами, окулярами, тощо);
е) правила особистої гігієни;
ж) правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
1.5. Матеріали слід зберігати:
1. масляні фарби, лакофарбові матеріали - в окремому вогнестійким,
вентильованому приміщенні;
2. клей - в герметично закритій тарі на відстані не менше 2м від системи
опалення;
3. розчин кислоти - у щільно закритих бутлях, у плетених кошиках, які
встановлюються на підлозі в 1 ряд.
1.6. Працівники забезпечуються необхідною спецодягом і захисними
пристосуваннями відповідно до діючих норм.
Зберігати спецодяг слід в спеціальних шафках окремо від особистого одягу.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1.Прівесті в порядок спецодяг. Перевірити справний стан засобів
індивідуального захисту та запобіжних пристосувань.
2.2.Тщательно підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати зайві
предмети, які заважають роботі, переконатися в достатньому освітленні.
2.3. Всі помічені несправності на робочому місці і про виниклі небезпеки негайно
повідомити майстру.

2.4. Перед початком штукатурних робіт на висоті робітник спільно з майстром
повинен перевірити справність лісів, огорож робочого майданчика, приставних сходів і
розсувних драбин.
Ліси й риштовання (майданчики) повинні мати поруччя заввишки не менше 1м.
Сходи приставних сходів врізаються в тятиви, які не рідше, ніж через кожні 2м
скріплюються стяжними болтами. Нижні кінці драбини повинні мати упори у вигляді
гострих металевих шипів або гумових наконечників залежно від твердості підлоги в місці
установки сходи, верхні кінці драбини повинні мати гачки.
2.5.Пролиті на підлогу лакофарбові матеріали негайно зібрати сухими, добре
вбирають ганчірками або дрантям. Велика кількість пролитих матеріалів слід засипати
сухим піском. Забруднені ганчірки, дрантя, пісок прибрати у спеціально відведене місце.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1.Під час роботи працівник зобов'язаний:
1. виконувати правила внутрішнього розпорядку;
2. виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром і за умови, що безпечні
способи її виконання добре відомі;
3. бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не
відволікати інших;
4. тримати робоче місце в чистоті і не допускати його захаращення;
5. Зберігати обтиральний матеріал, чистий і забруднений роздільно, в
металевих ящиках з щільно закриваються кришками.
3.2. У приміщеннях, свіжопофарбовані олійними фарбами або нітрофарбою,
забороняється знаходиться більше 4 годин. Роботи виконуються при відкритих вікнах, не
допускаючи при цьому протягів.
3.3. Малярні роботи усередині приміщень, починаючи з висоти 1,3 м від
перекриття або рівня землі, слід виконувати тільки з міцно встановленого інвентарного
риштовання.
3.4. Не допускати на робоче місце осіб, що не мають відношення до роботи.
3.5. Не дозволяється виробляти працівникові роботи в електроустановках на не
огороджених робочих місцях, розташованих на висоті більше 1м над землею або
перекриттям, в неосвітлених місцях.
3.6. Під час роботи бути уважним, не відволікати інших, не відволікатися самим.
3.7. При роботі для захисту очей обов'язково користуватися захисними
окулярами.
3.8. При роботі на висоті працівник зобов'язаний працювати із запобіжним
поясом.
3.9. При виконанні робіт на висоті, щоб уникнути падіння не відхиляти корпус
тіла за габарити сходів або робочого майданчика.
3.10. Не перевантажувати робочий майданчик (сходи) навантаженням вище
норми, розрахованої для даної площадки (сходи).
3.11. Якщо не використовується в даний момент інструмент зберігати в
переносному інструментальному ящику, матеріали зберігати в закритій металевій тарі.
3.12. Укладені на висоті матеріали та інструмент встановлювати і закріплювати
надійно, щоб виключити їх падіння.
3.13. Працівники, що працюють один над одним не повинні розташовуватися на
одній вертикалі або перебувати в місцях можливого падіння предметів.

3.14. Малярні роботи усередині приміщень із застосуванням складів, що
виділяють шкідливі летючі пари, слід виконувати при відкритих; вікнах або при штучній
вентиляції.
3.15. У місцях застосування нітрофарб та інших речовин утворюють
вибухонебезпечні пари забороняються дії із застосуванням вогню або що викликають
іскроутворення. Електропроводка в таких приміщеннях повинна бути виконана у
вибухобезпечному виконанні.
3.16.Очістку обладнання для приготування фарб і фарбувального обладнання
виробляти інструментом з кольорового металу, не дає іскор (алюмінієві, мідні, латунні
щітки, скребачки тощо), з дотриманням заходів безпеки.
3.17. Помітивши порушення інструкції іншими робітниками чи небезпеку для
оточуючих, не залишатися байдужим, попередити робітника і повідомити майстру про
необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку роботи.
3.18. Забороняється застосовувати лакофарбові матеріали та розчинники
невідомого складу, замінювати розчинники менш токсичні більш токсичними.
3.19. При проведенні очищення поверхні від іржі, окалини, старої фарби, а
також при шліфуванні зашпакльованої поверхні працювати в бесклапанних протипиловим
респіраторах типу ШБ-1 («Лепесток»).
При приготуванні розчинів користуватися індивідуальними засобами захисту.
3.20. У приміщеннях, де виробляється забарвлення виробів і приготування
фарб, одночасно має перебувати не менше двох осіб.
3.21. Забороняється:
в) застосовувати бензол в якості розчинника;
г) зберігати лакофарбові матеріали на робочому місці в кількості, що перевищує
змінну потребу;
д) зберігати порожню тару з-під лакофарбових матеріалів на робочому місці;
е) мити руки і прати спецодяг розчинниками;
ж) готувати склад лакофарбових матеріалів і проводити фарбування в
приміщеннях, де немає вентиляції і де виконуються роботи, пов'язані з нагріванням
виробів і іскроутворенням (зварювання, шліфування абразивними колами і т. д.);
з) палити на робочому місці і підходити з відкритим вогнем до легкозаймистою
рідин і матеріалами;
і) зберігати продукти харчування і приймати їжу на робочому місці;
к) виробництво фарбувальних робіт без спецодягу і запобіжних пристосувань,
передбачених нормами.
4. Вимоги безпеки після закінчення робіт.
4.1. Після закінчення робіт працівник зобов'язаний:
1. Привести в порядок робоче місце.
- Обладнання, робочий інструмент і пристосування очистити і промити з
дотриманням запобіжних заходів від залишків лакофарбових матеріалів.
- Інструмент і пристосування прибрати у відведене для зберігання місце.
2. Спецодяг і спецвзуття вичистити, при необхідності, просушити і повісити в
індивідуальний шафа.
3. вимити руки і прополоскати рот, а працюючим з фарбами, що містять
свинцеві сполуки, почистити зуби. Після закінчення роботи прийняти душ.
4.2. Повідомити майстру про всі що були неполадки в роботі і про заходи, вжиті
до їх усунення.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. При попаданні фарби на шкіру видалити її, протерши тампоном, змоченим в
ацетоні, після чого промити шкіру теплою водою з милом.
5.2. Щоб уникнути вибуху при відкриванні та закриванні тари з лакофарбовими
матеріалами, забороняється користуватися металевими предметами, що викликають
утворення іскор.
5.3. У разі отруєння, характерними ознаками якого є нездужання, сонливість або
надмірна збудливість, робітник повинен негайно припинити роботу, вийти із зони
концентрації шкідливих парів на свіже повітря. Йому має бути надана медична допомога в
найближчому медпункті.
5.4. При легкому випадку отруєння після виведення потерпілого на свіже
повітря, розстебнути комір і пояс. Укласти, підняти ноги, дати нюхати нашатирний спирт
на ваті і повідомити в медпункт.
При більш важкому випадку необхідно потерпілого вивести на свіже повітря,
тепло вкрити, викликати швидку допомогу.
При зупинці або розладі дихання, не чекаючи прибуття швидкої допомоги,
зробити штучне дихання.
5.5. У разі виникнення пожежі, необхідно негайно евакуювати людей з
небезпечної зони, викликати пожежну команду за телефоном 01, повідомити керівництву і
вжити заходів до гасіння пожежі місцевими засобами пожежогасіння.
Під час гасіння пожежі дотримуватися особливих застережних заходів, так як
при загорянні багато синтетичні матеріали можуть виділити отруйні гази.
5.6. При можливому нещасному випадку негайно повідомити керівництву і
звернутися в медпункт.
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