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Інструкція №_11__
З охорони праці факультету іноземних мов
1. Загальні положення.
1.1. Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону праці» усі працівники при
прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять в університеті інструктаж з питань
охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Про
правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій.
1.2. Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону праці» власник має право
притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов`язкового медогляду, до
дисциплінарної відповідальності і зобов`язаний відсторонити його від роботи без
збереження зарплати.
1.3. Згідно
ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення профілактичні щеплення з метою запобігання
захворювання на туберкульоз, поліомеліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є
обов`язковими. У разі необґрунтованої відмови від щеплення за подання відповідних
посадових осіб державної санітарної епідеміологічної служби вони до роботи не
допускаються.
1.4. Згідно п. 7.3.5 правил пожежної безпеки України у навчальних закладах
забороняється використання побутових електрокип`ятильників, прасок та інших
електронагрівальних пристроїв за межами спеціально відведених і обладнаних
приміщень.
1.5. Відповідно до наказу МОН України від 02.12.98 р. «Про вдосконалення
навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України» ,
(Зареєстровано у Мінюсті від 03.02.99 р. №59/3352 ).
1.6. Згідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці (Затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 р. №15, заерестрованого в Мінюсті 15.02.2005 р. №231/10511).
1.7. Згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підпорядкованих МОН України
(Затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 р.).
1.8. Згідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах (Затверджено
наказом МОН України від 01.08.2001 р. №563, із змінами і доповненнями наказом МОН
України від 20.11.2006 р. №782).
1.9. Рішенням керівника структурного підрозділу призначається відповідальний
за приміщення, техніку безпеки і пожежну безпеку в них. Рішення доводиться до
виконавців під розпис.
1.10. До роботи в лабораторіях, майстернях, спортивних та тренажерних залах
студенти можуть приступити тільки після одержання інструктажу по техніці безпеки з
підписом в журналі і дозволу викладача.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.
2.1. Кожний співробітник
до початку роботи або
занять зобов`язаний
забезпечити техніку безпеки і пожежну безпеку на робочому місці, навести належний
санітарний стан.
2.2. Перевірити наявність і справність занулення електропристроїв.
2.3. Починаючи роботу необхідно:
- з`ясувати методику роботи, правил її безпечного виконання;
- перевірити правильність складання приладу або установки;
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. зайшовши в аудиторію з дозволу викладача або лаборанта і зайнявши свої
робочі місця, студенти повинні знаходитись тут до закінчення занять. Винятком можуть
бути перерви між парами та підпарами, екскурсії, переходи до демонстраційних залів,
майданчиків, читальних залів і т.і., які повинні проходити з дозволу завідувача кафедри і
під керівництвом викладача, який проводить заняття.
3.2. Під час проведення занять студенти повинні бути уважними і
спостережливими. Постійно вести самоконтроль за дотриманням норм, правил і інструкцій
з безпеки праці. Виявити небезпечні і шкідливі фактори на робочому місці і інформувати
про це викладача.
3.3. Приміщення повинні утримуватись в чистоті. Все вогненебезпечне сміття
прибрати з приміщення у спеціально відведені для цього місця.
3.4. Не захаращувати проходи меблями, стільцями, столами тощо.
3.5. Електропроводка і штепсельні з`єднання повинні бути справними і
відповідати потужності споживачів.
3.6. Для уникнення випадків виникнення пожежі, забороняється використовувати
тимчасову електропроводку, нестандартні запобіжники, а також побутові електроприлади.
3.7. З цією метою забороняється залишати ввімкненими без нагляду
обладнання, апаратуру, ТЗН і.т.і..
3.8.
Ремонт
електрообладнання
повинен
проводитись
винятково
електромонтерами педуніверситету.
4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Прибрати робоче місце.
4.2. Здати черговому (лаборанту) робочі місця.
4.3. Дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.
4.4. Повідомити викладача про все недоліки, виявлені під час занять.
4.5. Виходячи з приміщення:
- провітріть його;
- вимкніть освітлення і всі електроприлади;
- зачиніть вікна, фрамуги, кватирки;
- вимкніть місцеве і загальне електроспоживання на щитку.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 . Знати сигнал і шляхи евакуації на випадок виникнення пожежі або іншого
стихійного лиха.
5.2. У випадку виникнення пожежі, погасити яку первинними засобами
пожежогасіння неможливо, необхідно негайно розпочати евакуацію майна і людей,
повідомити коменданта (чергового) корпусу, завідувача кафедрою, які повинні

інформувати керівництво університету, та викликати пожежну команду. Поряд з цим
організувати гасіння пожежі.
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