ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_23__»__06_ 2018__ р № _94 од__

Інструкція №__36__
З охорони праці під час роботи з мікрохвильовою піччю «Альпарі»
1. Загальні положення
1.1.

Ця інструкція є обов'язковою для всіх, хто працює з мікрохвильовою

піччю.
1.2.
Працівники
повинні
знати,
що
неправильна
експлуатація
мікрохвильової печі, недбалий догляд за нею може призвести до пожежі, вибухів, опіків та
інших нещасних випадків.
1.3.
До користування мікрохвильовою піччю допускаються особи, які
пройшли навчання щодо експлуатації побутових електричних приладів.
2. Вимоги до безпеки перед початком роботи
2.1.
Установку і перше введення в експлуатацію здійснювати згідно з
інструкцією з експлуатації мікрохвильової печі, скориставшись допомогою тільки
кваліфікованого спеціаліста з мікрохвильового обладнання.
2.2.
До початку роботи працівник повинен:
• перевірити приміщення щодо безпечних умов праці, наявності засобів
індивідуального захисту від ураження електричним струмом;
• знати правила надання першої невідкладної допомоги та практичного
застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом;
• переконатися в тому, що дверцята, ущільнювачі, які герметизують піч, стінки
печі неушкоджені. Експлуатація печі у випадку виявлення ушкоджень неприпустима й
може бути відновлена тільки після ремонту печі кваліфікованим фахівцем;
• підготувати тільки той тип посуду, що підходить для мікрохвильової печі;
• з силою обернути рухомий нагрівач. Якщо рухомий нагрівач ушкоджений, то
піч не можна використовувати доти, поки вона не буде відремонтована кваліфікованим
технічним спеціалістом;
• не робити спроб самостійного регулювання або ремонту дверцят, панелі
керування, блокувальних контактів або будь-яких інших частин печі.
3. Вимоги до безпеки під час роботи
3.1.Для користування мікрохвильовою піччю необхідно:
• увімкнути піч в електричну мережу, дотримуючись запобіжних заходів (сухі
руки, наявність гумового килимка на підлозі, справність розетки тощо);
• перевірити, чи посуд, який використовується, підходить для мікрохвильової
печі;
• підготувати продукти згідно з відповідними рекомендаціями та інструкціями,
які додаються.

3.2.
Усі операції з приготування в мікрохвильовій печі проводити,
дотримуючись вимог відповідних інструкцій.
3.3.
Не залишати піч без нагляду, частіше заглядати усередину, щоб
переконатися, що процес приготування проходить нормально.
3.4.
Якщо піч не використовується, то рекомендується поставити в неї
склянку з водою.
3.5.
У процесі роботи печі працівник повинен слідкувати за наявністю
електричної напруги.
3.6.
Не включати піч, коли вона порожня.
3.7.
Піч необхідно утримувати в чистоті, не допускати її забруднення.
3.8.
Категорично забороняється:
• включати піч, коли вона порожня;
• сушити в мікрохвильовій печі одяг;
• користуватися газетами замість паперових рушників;
• використовувати посуд, який не підходить для мікрохвильової печі;
• мити обертовий піднос у воді відразу після закінчення готування їжі;
• користуватися піччю, якщо дверцята або ущільнювачі дверцят перебувають у
несправному стані, доки її не відремонтує фахівець;
• залишати піч без нагляду, коли готується їжа або підігрівається в
одноразовому посуді з пластику, паперу або інших легкозаймистих матеріалів;
• самостійно регулювати або ремонтувати дверцята, панель керування,
блокувальні контакти або будь-які інші частини печі;
• виконувати операції з обслуговування або ремонту печі, пов'язані зі зняттям
будь-яких кожухів і кришок, які забезпечують захист від випромінювання мікрохвильової
енергії.
4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи
4.1.
Видалити за допомогою вологої ганчірки залишки їжі або розлиту
рідину. Особливо ретельно необхідно чистити і видаляти всі крихти і залишки їжі, що
знаходяться між дверцятами і ущільнювачами печі для забезпечення надійного
закривання дверцят.
4.2.
Видалити краплі жиру із внутрішніх поверхонь намиленою ганчіркою,
потім змити ганчіркою мило й протерти насухо. Не користуватися твердими або
абразивними миючими засобами.
4.3.
Скляний піднос можна мити вручну або в машині для миття посуду.
4.4.
Перевірити зовнішній та внутрішній стани мікрохвильової печі.
4.5.
Почистити зовнішні поверхні з використанням м'якого мила й теплої
води, потім змити мило й насухо протерти корпус м'якою ганчіркою або паперовим
рушником. Щоб запобігти ушкодженню внутрішніх елементів печі, не допускати, щоб вода
просочилася у вентиляційні отвори.
4.6.
Для чищення панелі керування відкрити дверцята, щоб запобігти
випадковому увімкненню печі. Витерти панель спочатку вологою, а потім одразу — сухою
м'якою ганчіркою.
4.7.
Після закінчення чищення натиснути кнопку «Стоп/Відміна».
4.8.
Дверцята й ущільнювачі дверцят підтримувати в чистоті. Для чищення
користуватися тільки м'якою ганчіркою й мильною теплою водою, потім змити мило й
ретельно витерти насухо. Не користуватися абразивними матеріалами, такими як миючі
порошки, металеві мочалки й пластикові подушечки.
4.9.
Металеві поверхні якомога частіше протирати вологою ганчіркою.

4.10.Перш ніж здійснювати будь-які роботи з профілактики чи ремонту
мікрохвильової печі, необхідно відключити її від електромережі через головний
(автоматичний) вимикач.
4.11.
Якщо пара сконденсується усередині або ззовні печі по периметру
дверцят, то витерти панелі м'якою ганчіркою. Це відбувається, якщо мікрохвильова піч
працює в умовах високої вологості. Це не свідчить про несправність пси.
4.12.
При виявлені несправностей, які не викликані відсутністю подачі
електроенергії, звернутися за технічною допомогою до кваліфікованого спеціаліста.
5. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.
При виникненні перешкод у роботі мікрохвильової печі негайно
відключити її від електроживлення і звернутися за допомогою до кваліфікованого
спеціаліста з ремонту мікрохвильової техніки.
5.2.
При появі диму не відкривати дверцята печі, а вимкнути мережевий
шнур з розетки, щоб полум'я згасло без надходження повітря.
5.3.
При виникненні пожежі в приміщенні негайно відключити всі
електроприлади від мережі, викликати пожежну частину по телефону 101, повідомити
адміністрацію навчального закладу, приступити до гасіння наявними засобами
пожежогасіння.
5.4.
У разі отримання травм повідомити про це директора навчального
закладу або чергового адміністратора, надати першу долікарську допомогу і звернутися
до лікаря.
5.5.
При ураженні електричним струмом негайно відключити напругу. При
відсутності пульсу і дихання в особи, що постраждала, зробити штучне дихання або
непрямий масаж серця, викликати лікаря.
5.6.
Виконувати всі вказівки керівника робіт.
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