УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РХ лютого 2022 року

Деражня

№^//02.02 - 04

Про затвердження інструкцій
з охорони пращі та пожежної безпеки

На підставі п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», п. З
розділу 4 та розділу 5 Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9, розділу 2
Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132:
1. Затвердити інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для
працівників Деражнянської міської ради та її виконавчих органів:
1.1. Інструкція №1 вступний інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки (додається).
1.2. Інструкція з охорони праці №2 з надання першої долікарської
допомоги (додається).
1.3. Інструкція з охорони праці № 3 з електробезпеки (додається).
1.4. Інструкція з охорони праці №4 при роботі на персональному
комп’ютері (додається).
1.5. Інструкція з охорони праці №5 для прибиральника службових
приміщень (додається).
1.6. Інструкція з охорони праці № 6 для опалювача (додається).
2. Зареєструвати затверджені цим розпорядженням інструкції в Журналі
реєстрації інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
льності виконавчих органів ради Андрія

Андрій КОВПАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від
р. №

ІНСТРУКЦІЯ № 1
Вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
Загальні відомості про установу
Деражнянська міська рада розташована у будинку за адресою
м. Деражня, вул. Миру, 11/1. Це чотириповерхова споруда, обладнана
відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для
забезпечення належних санітарно-побутових умов працівників.
Загальні правила поведінки працюючих у службових та загальних
приміщеннях
Відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку для
працівників Деражнянської міської ради» кожен працівник зобов’язаний:
- берегти державну та комунальну власність;
- повністю виконувати вимоги охорони праці, пожежної безпеки,
передбачені
відповідними
правилами,
інструкціями,
наказами,
розпорядженнями;
- тримати в порядку і чистоті своє робоче місце, не порушувати санітарні
правила у службових та загальних приміщеннях;
- утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої
обов’язки;
- додержуватись дисципліни праці і виконувати правила внутрішнього
розпорядку.
Працівник зобов’язаний:
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
- додержуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених
правилами внутрішнього трудового розпорядку установи;
- співробітничати з адміністрацією у справі організації безпечних і
нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення
будь-якої ситуації, яка створює загрозу його здоров’ю чи життю або здоров’ю
людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку безпосередньо керівника
або іншу посадову особу.
Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо
створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я.
Реалізацію конституційного права працівників на охорону життя і
здоров’я у процесі трудової діяльності визначає Закон України «Про охорону
праці». Дія Закону поширюється на всіх юридичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
Законодавство про охорону праці складається із Закону України «Про охорону

праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності».
У міській раді за погодженням з трудового колективудля працівників
встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.
Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять
навчання, інструктаж з питань охорони праці, надання першої допомоги
потерпілим від нещасних випадків, про правильні дії при виникненні аварій.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з
охорони праці, забороняється.
Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Методи та засоби
запобігання нещасним випадкам, засоби індивідуального та колективного
захисту
Небезпечними факторами є відкриті електричні розетки, переносні
електричні подовжувані з відкритими розетками, оргтехнічне обладнання з
електричними приводами (електричні друкарські машинки, комп’ютери,
ксерокопіювальна техніка), побутові електрообігрівачі, електроплити,
електрочайники, електрокип’ятильники, мікрохвильові печі.
У всіх приміщеннях біля електророзеток повинні бути зроблені
трафаретні яскраві надписи, що вказують на величину напруги.
Мокрими руками вмикати та вимикати з електромережі електроприлади
не можна.
Перед користуванням електроприладами необхідно візуально
перевірити
цілісність
електропроводів
(кабелів),
електровилок.
Електроприладами з пошкодженими електропроводами (кабелями) або
електровилками користуватись забороняється. Комп’ютери повинні бути
обладнані захисними екранами і вмикатись в розетки з клемою заземлення.
В екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, пожежа та інше),
відключивши від електромережі електроприлади, працівникам необхідно
залишити приміщення й евакуюватися відповідно до планів-схем евакуації,
розміщених на кожному поверсі будівлі.
Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни
Система побутової внутрішньої каналізації санітарно-побутових
приміщень повинна підтримуватись у нормальному технічному стані, щоб не
допустити утворення осередків антисанітарії. Під час користування санітарнопобутовими приладами не допускати їх закупорювання.
Обставини і причини можливих нещасних випадків і аварій
Виходячи з того, що поверхні східців міжповерхових сходин у
зволоженому стані являють собою небезпеку травм при падінні, повинна бути

особлива увага та обережність з боку працівників під час вологого прибирання
східців і змочених підошв взуття від дощу та снігопаду.
При
постійному
щоденному
багатогодинному
користуванні
комп’ютерами виникає так званий “зоровий синдром” від'кінескопів моніторів.
Для усунення цього негативного явища необхідно обладнати монітори,
відповідно до технічних параметрів, захисними екранами.
Забороняється користуватися електроприладами з пошкодженою
ізоляцією електропроводів (кабелів), а також підключати електроприлади
мокрими руками.
Пожежна безпека
Для забезпечення пожежної безпеки необхідно суворо виконувати і
постійно дотримуватись норм і правил пожежної безпеки.
У приміщеннях забороняється:
Користуватись електронагрівачами з відкритими елементами для цілей
опалення, приготування їжі тощо.
Палити й застосовувати відкритий вогонь у службових та інших
приміщеннях. Виконання вогненебезпечних робіт здійснювати тільки з дозволу
адміністрації.
Користуватись
пошкодженими розетками та подовжувачами,
вимикачами й іншими електроприладами.
Обертати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими
легкозаймистими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками.
Залишати без догляду, при виході із приміщення увімкненими в
електромережу нагрівальні прилади, радіоприймачі тощо.
Порядок дій у разі пожежі;
У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний працівник
зобов’язаний терміново подзвонити за телефоном 101. Якщо можливо, вжити
заходи до евакуації людей, гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння
та збереження матеріальних цінностей.
Перша допомога потерпілим
Дії працюючих у разі виникнення нещасного випадку. Надання першої
медичної допомоги треба починати з оцінювання загального стану потерпілого
і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця
негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу
серця, негайно викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

Андрій ІВАХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від
2022 р. №

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2
з надання першої долікарської допомоги
1. Загальні вимоги
1.1. Перша долікарська допомога — це комплекс заходів, спрямованих на
поновлення або збереження життя (здоров’я) потерпілого, що здійснюється
особою, яка перебуває поруч з потерпілим (взаємодопомога) або самим
потерпілим (самодопомога) до прибуття медичного працівника.
Від того, наскільки вміло і швидко надано першу долікарську допомогу,
залежить життя потерпілого та результат подальшого лікування.
1.2. Особа, яка надає допомогу, має знати:
1.2.1 основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму
людини;
1.2.2 загальні принципи надання першої допомоги та її прийоми з
урахуванням характеру отриманого потерпілим ушкодження;
1.2.3 основні способи транспортування (перенесення) потерпілого.
1.3. Особа, яка надає допомогу, повинна вміти:
1.3.1 оцінювати стан потерпілого і визначати, яку допомогу в першу
чергу він потребує;
1.3.2 забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів
потерпілого;
1.3.3 виконувати штучне дихання «з рота в рот», «з рота в ніс» і
зовнішній (непрямий) масаж серця;
1.3.4 тимчасово зупиняти кровотечу шляхом накладання джгута, тугої
пов’язки, пальцевого притискання судини;
1.3.5 накладати пов’язку при різних ушкодженнях (пораненні, опіку,
обмороженні, вивиху);
1.3.6 іммобілізовувати ушкоджену частину тіла при переломі кісток,
тяжкому вивиху, термічному ураженні;
1.3.7 надавати допомогу при тепловому та сонячному ударах, гострому
отруєнні, непритомному стані та інших нещасних випадках;
1.3.8 користуватись аптечкою першої медичної допомоги.
1.4. Загальна послідовність дій при наданні першої долікарської
допомоги:

1.4.1 усунути вплив на організм факторів, які загрожують здоров’ю або
життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої
атмосфери, загасити палаючий одяг тощо);
1.4.2 оцінити стан потерпілого, визначити характерні тяжкість травми;
1.4.3 виконати необхідні дії щодо рятування потерпілого у
передбаченому порядку (відновити прохідність дихальних шляхів, провести
штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати
місце перелому, накласти пов’язку тощо);
1.4.4 підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття
медичного працівника;
1.4.5 викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів щодо
транспортування потерпілого до найближчого медичного закладу.
1.5.
У відділі господарського забезпечення мають бути засоби
надання першої долікарської допомоги, зокрема, такі:
1.5.1 медична аптечка з набором необхідних медикаментів та засобів для
надання допомоги;
1.5.2 інвентарні шини (наприклад, фанерні) для закріплення кінцівок при
переломах та вивихах;
1.5.3 плакати з правилами надання першої долікарської допомоги,
інформаційні стенди та інша наочна агітація, яка вивішується на видних місцях.
1.7. Медичну аптечку з набором медикаментів слід розташовувати у шафі
із дверцятами, що закриваються, та на внутрішній поверхні яких знаходиться
опис наявних медикаментів. Медикаменти для внутрішнього та зовнішнього
використання, перев’язочні матеріали мають зберігатись на окремих полицях
шафи. Наявність та термін придатності лікарських засобів необхідно
періодично контролювати.
1.8. Відповідальність за утримання та укомплектованість медичної
аптечки та засобів для надання першої долікарської допомоги несе керівник
відділу.
2. Перша долікарська допомога при ураженні електричним струмом
2.1. Небезпечним для людини вважається електричний струм силою
понад 0,1 А напругою до 1000 В. Якщо не надати допомогу потерпілому
протягом 2 хвилин, може наступити клінічна смерть, а якщо допомогти
негайно, то потерпілого можна врятувати протягом 3-10 хвилин.
2.2. При ураженні електричним струмом у потерпілого може настати
судома, втрата свідомості, послаблення серцевої діяльності, зупинка дихання
або смерть. Наслідок травми залежить від площі ураження і місця дотику. На
місці дотику до електричних проводів та інших предметів (пристроїв,
інструменту), що перебувають під напругою, можуть виникати опіки.
2.3. При ураженні електричним струмом у першу чергу необхідно
негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши
електроустановку від джерела живлення. Відключення електроустановки

виконується за допомогою вимикачів, рубильника, а також шляхом роз’єднання
контактної мережі живлення (вилка, запобіжник тощо).
2.4.
У разі неможливості відключення електроустановки, слід відтягнути
потерпілого від струмоведучих частин, якщо одяг сухий та відстає від тіла
(уникаючи дотику до оточуючих металевих предметів та частин тіла), або
застосувати підручний ізоляційний матеріал (наприклад, стати на суху дошку,
згорток сухого спецодягу) або діелектричні рукавиці (за наявності). При цьому
сухою палицею або іншим предметом із ізоляційного матеріалу відкинути від
потерпілого провід, що перебуває під напругою (Рис.
Рис. 1. Визволення потерпілого від дії струму в електроустановках понад 1000
В ізолюючою штангою

2.5. Якщо потерпілий внаслідок судоми обхватив електричний провід, що
перебуває під напругою, слід розчепити його руки, відриваючи від проводу
послідовним відгинанням пальців. Надаючи допомогу, необхідно стати на
підручний ізоляційний матеріал та користуватися діелектричними рукавицями.
2.6. Якщо у потерпілого є дихання і пульс, його необхідно обережно
віднести від місця ураження і покласти на рівне місце; підкласти під нього
сухий одяг; розстібнути комір одягу; зняти пасок (пояс); звільнити (за
необхідності) його рот від сторонніх предметів (їжі, слини, вставленої щелепи);
дати понюхати нашатирний спирт і збризкати обличчя водою. При цьому слід
звернути увагу на зіниці — розширені зіниці свідчать про різке погіршення
кровообігу мозку. Навіть нормальний стан потерпілого (після ураження
струмом) не виключає небезпеки погіршення його стану пізніше, тому
потерпілий має перебувати у повному спокої, йому не можна дозволяти
продовжувати працювати. Дозволити продовжити роботу може лише медичний
працівник.
2.7. Заборонено транспортувати потерпілого (після його звільнення від дії
електричного струму) у непритомному стані за відсутності у нього дихання і
пульсу. Слід негайно почати оживлення, попередньо викликавши швидку
медичну допомогу. Необхідно провести потерпілому штучне дихання і

зовнішній (непрямий) масаж серця на місці, поки він не опритомніє. Штучне
дихання проводиться у разі відсутності ознак пошкодження грудини методом
«з рота в рот» або «з рота в ніс». При цьому не слід надавлювати на верхню
частину груднини, ребра, м’які тканини, печінку, оскільки “можна їх пошкодити.
2.8. Порядок проведення штучного дихання (Рис. 2):
2.8.1 встати зліва від потерпілого, підкласти під його голову ліву руку, а
правою надавити на його лоб, для того, щоб закинути голову і забезпечити
вільну прохідність гортані;
2.8.2 покласти під лопатки потерпілого згорток одягу, вивести з рота
сЛиз або сторонні предмети (їжу, вставну щелепу), перевірити положення
язика;
2.8.3 зробити 2-3 глибоких вдихи та вдути крізь спеціальну трубку,
марлю або хустинку повітря з свого рота до рота або носа потерпілого. При
вдуванні через рот— закрити потерпілому ніс, при вдуванні через ніс-—
прикрити рот.
2.8.4 частота вдування до рота або носа потерпілого має бути не більша
ніж 15-16 разів на хвилину;
2.8.5 після припинення штучного дихання, рот або ніс потерпілого
звільнюють, щоб не заважати вільному видиху;
2.8.6 при відсутності роботи серця у потерпілого разом із штучним
диханням застосовується масаж серця.
Рис. 2. Прийоми штучного дихання способом з рота в рот»:
а — закидання голови руками; б — закидання голови за допомогою валика; в —
вдування повітря.

а)

6)

в)

2.9.
Порядок проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця, коли
потерпілий лежить на спині (Рис. 3):
2.9.1 підкласти під спину валик (згорток одягу);
2.9.2 звільнити якнайшвидше грудну клітину потерпілого від
стискуючого одягу;
2.9.3 покласти свою руку на грудну клітину потерпілого таким чином,
щоб великі пальці розташовувались біля нижнього кінця грудини;
2.9.4 натискати на грудну клітину з силою, що дозволяє посунути грудну
клітину на 3-4 см;

2.9.5 швидко прибирати руки від грудної клітини після кожного
натискування, щоб не заважати вільному її розправленню;
2.9.6 викликати дихання ритмічними надавлюваннями на грудну клітину
15-20 разів на хвилину;
2.9.7 зробити перерву на 2-3 секунди (на час видиху і початок вдиху)
після 3-4 натискувань, після чого повторити масаж.
Рис.
3.Прийоми зовнішнього (непрямого) масажу серця: а — місце
надавлювання на грудну клітину; б — положення рук при проведенні масажу
серця і визначення пульсу на сонній артерії.

°)

2.10. Порядок проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця, коли
потерпілий лежить на животі:
2.10.1 витягнути руки потерпілого вперед;
2.10.2 стати на коліна, так щоб ноги потерпілого знаходились між
колінами особи, що виконує масаж серця;
2.10.3 надавлювати на спину потерпілого по обидва боки хребта та
відводити руки з періодичністю 15-20 разів на хвилину, викликаючи дихання.
2.11. При відсутності у потерпілого роботи серця паралельно із штучним
диханням застосовується масаж серця, для чого після 2—3 штучних видихів
роблять 4-6 натискань на грудну клітину. Проведення одночасно штучного
дихання і зовнішнього масажу серця може виконувати як одна, так і дві особи
(Рис. 4).
Рис. 4. Проведення одночасно штучного дихання і зовнішнього масажу серця:
а — допомогу надає одна особа; б — допомогу надають дві особи

б)

2.12. Перші ознаки того, що потерпілий опритомнює: зіниці звужуються,
з’являється самостійне дихання, зменшується синюшність шкіри і з’являється
пульс (бувають випадки, що за наявності вказаних ознак довгий час не
з’являється пульс, що вказує на наявність у потерпілого фібриляції серця, тому
неможна припиняти надання допомоги до прибуття медичних працівників).
2.13. Констатувати смерть має право лише медичний працівник.

3. Перша долікарська допомога при пораненні та кровотечах
3.1. Для надання першої допомоги при пораненні слід використовувати
стерильний перев’язочний матеріал (перев’язочний пакет, бинт).
3.2. Якщо перев’язочний пакет відсутній, то для перев’язки слід
використовувати чисті носову хустинку, полотняну ганчірку тощо. На те місце
пов’язки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька
крапель настоянки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після
цього накласти пов’язку на рану. Особливо важливо застосовувати таким
чином настоянку йоду при забруднених ранах.
3.3. Кровотечу, за якої кров тече з рани або природних отворів назовні,
називають зовнішньою. Кровотечу, за якої кров накопичується у порожнині
тіла, — внутрішньою.
3.4. Кровотечу зупиняють такими способами:
- накладання пов’язки або джгута;
- згинання кінцівки в суглобі;
- притиснення пальцями судину, що кровоточить, — артерію, вену
(Рис.
5) .
Рис. 5. Місця притиснення артерій для зупинки кровотечі
§

Найбільш надійний спосіб тимчасової зупинки кровотечі — накладання
джгута. За відсутності спеціального джгута використовується будь-який
підручний матеріал: ремінь, мотузка, гумова трубка, рушник, шматок відірваної
сорочки тощо.
3.5. Для зупинки кровотечі необхідно:
3.5.1 підняти поранену кінцівку вверх;
3.5.2 закрити кровоточиву рану перев’язочним матеріалом (із
перев’язочного пакета), придавити її зверху, не торкаючись самої рани,
потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи
накладеного матеріалу, поверх нього покласти подушечку зі шматка вати
(іншого перев’язочного пакета) і забинтувати поранене місце (з деяким
натиском);
3.5.3 притиснути кровоносні судини, які живлять поранене місце, за
допомогою згинання кінцівок в суглобах (Рис. 6), або пальцями, джгутом чи
закруткою (Рис. 7). За умови сильної кровотечі, яку не можна зупинити
пов’язкою, слід негайно викликати медичного працівника.
Рис.
б.Зупинка кровотечі згинанням кінцівки при пораненні:
а — передпліччя; б — плеча; в — голені; г — стегна

3.6.
Джгут накладають вище місця кровотечі, зробивши 2-3 оберти
навколо кінцівки, на час, що не перевищує 1-2 години. Щоб проконтролювати
це під накладений джгут необхідно покласти записку або написати на кінцівці
точний час, коли було покладено джгут.

Рис. 7. Зупинка кровотечі джгутом та закруткою: а — джгут; б —
накладання джгута;
в, г — прийоми накладання і закріплення за

3.7. Якщо є підозра на внутрішню кровотечу, на місце кровотечі
необхідно накласти холодний компрес, використовуючи холодну воду або сніг,
грілку з льодом, і якнайшвидше доставити потерпілого до медичного закладу.
3.8. Після припинення кровотечі шкіру навкруги рани змащують йодом
або зеленкою, а потім накладають стерильну пов’язку.
4. Перша долікарська допомога при опіках, тепловому і сонячному ударах,
обмороженні
4.1. Опіки бувають:
- термічні — викликані дією температури (теплом або холодом);
- хімічні — викликані хімічними речовинами та сполуками (кислотами
або лугами);
- електричні — викликані дією електричного струму або електричної
дуги.
Після надання першої долікарської допомоги при опіках потерпілого
необхідно доставити до медичного закладу.
4.2. Надання першої долікарської допомоги при теплових термічних
опіках:
4.2.1 при опіках вогнем, парою, гарячими предметами не слід змочувати
обпечене місце водою та ні в якому разі не відкривати пухирі;
4.2.2 при опіках І ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють
антисептичними засобами та етиловим спиртом;
4.2.3 при опіках II ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом
або 3% марганцевим розчином;
4.2.4 при опіках III ступеня (ушкодження шкіряної тканини) рану
накривають стерильною пов’язкою та викликають медичного працівника.
4.3. При тепловому або сонячному ударах відбувається приплив крові
до мозку, потерпілий відчуває раптову слабкість, головний біль, блювотний
позив, нестачу повітря, потемніння в очах, важке дихання та може
знепритомніти. Потерпілого слід:

4.3.1 вивести (винести) з жаркого приміщення або перенести від сонця у
тінь, прохолодне місце;
4.3.2 забезпечити приплив свіжого повітря;
4.3.3 покласти так, щоб голова була вище тулуба;
4.3.4розстібнути стискуючий дихання одяг;
4.3.5 покласти на голову холодний предмет, лице і груди змочити
холодною водою;
4.3.6 дати понюхати нашатирний спирт.
Якщо потерпілий притомний, дати йому випити 15-20 крапель настоянки
валер’янки (на одну третину склянки води).
4.4. Обмороження — це термічне ураження тканин організму, що
виникає через дію холоду. Основною причиною такого пошкодження є спазм
капілярів шкіри, який є реакцією на охолодження — організм таким чином
намагається зберегти тепло, енергію.
Обмороження посилюють тісне взуття та одяг, що ускладнюють
кровообіг, стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Перші ознаки
обмороження спостерігаються на незахищених частинах тіла. Спочатку
з’являється блідість ділянок шкіри, поколювання, незначний біль, а потім
наступає оніміння цих ділянок шкіри. Заходами попередження обмороження є
змащення відкритих частин тіла жиром або кремом, що затримує у шкірі тепло.
4.5. Існує 4 ступеня обмороження:
I — після зігрівання на ділянках обмороження виникає набряк, шкіра має
синюшний відтінок;
II — на ділянках ураження формуються білі пухирі, наповнені прозорою
рідиною;
III — пухирі містять кров’яну рідину; через добу-дві на їх місці
формуються місця некрозу (омертвіння), які пізніше відділяються і
заміщуються рубцями;
IV — уражаються, крім шкіри, ще й сухожилля, м’язи, кістки; процес
загоювання може тривати тижні й місяці.
4.6. Надання першої долікарської допомоги при обмороженні:
4.6.1 розтирати збілілі ділянки шкіри до почервоніння і появи відчуття
поколювання. Можна розтирати сухою фланелевою або м’якою шерстяною
тканиною. Уражене місце можна змастити лікувальними засобами (наприклад,
мазями «Пантенол», «Рятівник»). Неможна проколювати пухирі;
4.6.2 у разі обмороження кінцівок необхідно віднести потерпілого у
тепле приміщення, зняти верхній одяг та взуття. Якщо взуття не знімається —
його слід розрізати. Надалі вжити заходів щодо загального зігрівання
потерпілого (наприклад, накрити теплою ковдрою);
4.6.3 кінцівки потерпілого слід помістити у посудину з теплою водою
температурою до 36-37 °С. Поступово додаючи гарячу воду, протягом 20
хвилин доводити температуру води у посудині до 39—40 °С та в подальшому
підтримувати її на такому рівні. Після того як температура тіла і пульс
нормалізуються, обморожені ділянки необхідно протерти насухо. Бажано

зробити масаж обморожених ділянок та дати потерпілому випити теплу рідину
(наприклад, чай);
4.6.4
потерпілому не рекомендовано вживати спиртні напої, оскільки
вони сприяють різкому розширенню спазмованих капілярів, що може призвести
до їх розриву. Якщо потерпілий відчуває біль, то можна дати йому
знеболювальні таблетки. У подальшому — направити потерпілого до
медичного закладу.
4.7. При електричних опіках для зняття болю слід дати потерпілому
знеболювальне (наприклад, амідопірин (0,5 г) чи анальгін (0,5-1 г)). Уникаючи
травмування обпеченої ділянки тіла, на уражену ділянку слід накласти суху
антисептичну пов’язку. Не дозволяється промивання опіку етиловим спиртом
та самостійне зняття залишків горілого одягу.
При опіку очей електричною дугою необхідно накласти холодну
примочку із розчином борної кислоти.
4.8. У випадку опікового шоку потерпілого слід зігріти. Не можна зривати
пухирі, видаляти з обпеченого місця мастику, каніфоль та інші смолисті
речовини (за їх наявності), оскільки під час їх видалення можна здерти
обпечену шкіру, що може призвести до зараження рани.
4.9. При хімічних опіках важливо якнайшвидше зменшити концентрацію
хімічної речовини та час її дії на потерпілого. При потраплянні кислоти або
лугу на шкіру, ушкоджені ділянки шкіри слід промивати проточною водою зпід крана, гумового шланга або відра протягом 15-20 хвилин, після цього
пошкоджену кислотою поверхню обмити 5% розчином питної соди, а обпечену
лугом — 3% розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти. Якщо
кислота або луг потрапили на шкіру через одяг, то спочатку слід змити їх
водою з одягу, потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг,
після чого промити шкіру.
4.10. У разі потрапляння на слизову оболонку очей кислоти або лугу очі
необхідно промивати цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити
2% розчином питної соди, а при ураженні очей лугом — 2% розчином борної
кислоти.
4.11. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3%
розчином оцтової кислоти або 3% розчином борної кислоти, а при опіках
кислотою — 5% розчином питної соди.
4.12. При потраплянні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати
розпиленим за допомогою пульверизатора 10% розчином питної соди, при
потраплянні лугу — розпиленим 3% розчином борної кислоти.
4.13. При потраплянні на шкіру сірчаної кислоти або лугу у вигляді
твердої речовини слід обтерти її сухою ватою або тканиною, а уражене місце
промити водою. Після промивання уражене місце треба обробити
нейтралізуючим розчином у вигляді примочок (пов’язок). При опіках шкіри
кислотою слід зробити примочки розчином питної соди (одна чайна ложка на
склянку води). Далі допомога при хімічних опіках надається аналогічно, як і
при термічних.

5. Перша долікарська допомога при переломах, вивихах, забиттях і
розтягах зв’язок
5.1.
При наданні допомоги як при відкритому переломі (після зупинки
кровотечі і накладанні стерильної пов’язки), так і при закритому переломі
необхідно забезпечити нерухомість ушкодженої кінцівки. При переломах і
вивихах пошкоджену кінцівку слід укріпити шиною (фанерною пластинкою)
або дошкою, палицею чи іншим предметом таким чином, щоб шина захопила
два найближчі суглоби і зробила їх нерухомими. Пошкоджену руку треба
підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі стегна необхідно забезпечити нерухомість трьох суглобів —
стегнового, колінного, гомілковостопного, а при переломі плечової кістки —
плечового, ліктьового і променезап’ястного (Рис.
Рис. 8 . Накладання шин при переломі: а — передпліччя; б — стегна; в —
гомілки

а)
5.2. Удари в ділянці голови часто супроводжуються струсом мозку або
крововиливом у мозок. Ці ускладнення можуть проявитись через декілька
годин або днів після травмування. Тому при імовірному переломі черепа
(непритомний стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) потерпілого
слід покласти на спину з трохи піднятою головою, накласти на голову тугу
пов’язку (за наявності рани — стерильну) та прикласти до голови холодний
предмет (грілку з холодною водою, льодом або снігом) або зробити холодну
примочку. При ушкоджені голови слід забезпечити повний спокій потерпілого
до прибуття медичного працівника.
5.3. За підозри перелому хребта потерпілого треба покласти на дошку, не
підіймаючи його, або повернути на живіт обличчям униз, пильнуючи при
цьому, щоб тулуб не перегинався для уникнення ушкодження спинного мозку.
5.4. За підозри перелому ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю,
чханні, рухах, слід туго забинтувати грудину або стягнути її пов’язкою під час
видиху.
5.5. При вивихах або забиттях з’являється болісність та зміна форми
суглобу. До місця вивиху (забиття) потрібно прикласти холодний компрес, а

потім накласти тугу пов’язку (за наявності рани — стерильну) та направити
потерпілого до медичного закладу для виправлення вивиху.
5.6.
При розтягненні зв’язок суглоба з’являється гострий біль і
припухлість. У цьому випадку допомогою є туге бинтування, забезпечення
спокою ушкодженої ділянки, прикладання холодного компресу. Ушкоджена
ділянка має бути піднята (ушкоджена рука — підвішена, наприклад, на хустці).

9)
б» Перша долікарська допомога при отруєнні
6.1. При отруєнні перш за все необхідно не допустити подальшого
поширення дії отрути.
6.2. При отруєннях газами виникає головний біль, стукіт у скронях, дзвін
у вухах, загальна ослабленість, запаморочення, посилене серцебиття, нудота,
блювання. При сильному отруєнні може наступити сонливість, апатія або
навпаки — збуджений стан з безладними рухами, втрата або затримка дихання,
розширення зіниць. Багато газів викликають подразнення дихальних шляхів,
що проявляється кашлем, ядухою, печією у носі та горлі. Деякі гази здатні
викликати біль у животі та кишкові розлади (ацетон, ртутні сполуки та ін.),
відчуття сп’яніння (пари бензину, ацетону та ін.).
6.3. При отруєнні газами слід негайно вивести (винести) потерпілого з
зони ураження, розстібнути стискуючий дихання одяг, забезпечити приплив
свіжого повітря, покласти потерпілого, припідняти ноги, вкрити теплими
речами, дати понюхати нашатирний спирт. Якщо отруєння несильне, то через
10-12 хвилин потерпілий має прийти до нормального стану. Якщо потерпілий
знепритомнів, необхідно викликати швидку допомогу або відвезти його до
медичного закладу.
6.4. При отруєнні етилованим бензином існують три шляхи проникнення
тетраетил свинцю у внутрішні органи людини:
- через органи дихання (пари бензину) — при цьому отруєння людини
супроводжується збудженим, схожим на сп’яніння (ейфорія), запамороченням,
головним болем, блюванням, а у важких випадках можуть настати судоми
скелетних м’язів, ослаблення дихання;
- через шкіру — бензин швидко всмоктується у кров і може спричинити
важке отруєння;

через шлунково-кишковий тракт — у разі випадкового ковтання або
вживання продуктів, до яких входить бензин; при цьому виникають болі у
підгрудинній частині, нудота, блювання, а у важких випадках можна
знепритомніти.
6.5. При отруєнні парами бензину потерпілого слід вивести із зони
ураження. Зі шкіри бензин слід змивати водою з милом. При отруєнні
потерпілого через шлунково-кишковий тракт — промити шлунок чистою
водою або іншою нейтральною рідиною. Для цього треба дати потерпілому
випити не менше двох літрів води, допомогти йому якомога нижче нахилитися,
сильно натиснути на черевну стінку, глибоко застромити до рота два пальці і
викликати блювання.
6.6. Отруєння антифризом настає при вживанні його всередину.
Смертельна доза такої рідини — приблизно 100-200 г. Після вживання
антифризу настає сп’яніння, що супроводжується збудженням (ейфорією).
Потім, після нетривалого періоду (2-6 годин), цей стан змінюється депресією,
сонливістю. Обличчя потерпілого стає одутим, червоним, зіниці — розширені
або звужені, реакція на світло млява чи взагалі відсутня. Пульс — напружений,
а незадовго до смерті частішає, ледь вловлюється. Під час надання першої
допомоги треба якомога швидше промити шлунок потерпілого, дати йому
сольовий або проносний засіб та терміново відправити до медичного закладу.
6.7. При отруєнні хлором подразнюються слизові оболонки дихальних
шляхів та очей. Симптомами легкого отруєння хлором є подряпування, сухість
у горлі, почуття стискання в грудях, сухий кашель, хрипіння, чмихання,
нежить, ускладнене дихання. Симптоми важкого отруєння — важкий загальний
стан, синюшність обличчя, задишка, підвищення температури, блювота,
нестерпний кашель, який може перейти у клекотливе дихання з великим
виділенням піни. При ураженні очей — сльозоточивість, почервоніння,
кон’юнктивіти, спазми повік, а при потраплянні хлорної води всередину
організму — нудота, блювання, біль у животі.
6.8. Основні заходи першої допомоги при отруєнні хлором:
6.8.1 вивести (винести) потерпілого із зони ураження;
6.8.2 звільнити потерпілого від стискуючого дихання одягу, забезпечити
повний спокій та прикрити ковдрою; при легкому отруєнні напоїти потерпілого
теплою водою (з содою) та за можливості провести інгаляцію 2-3% розчином
соди протягом 10-20 хвилин;
6.8.3 при потраплянні хлору в очі промити їх 2% розчином соди або
водою;
6.8.4 при потраплянні всередину організму потерпілого хлорної води,
промити шлунок 2% розчином гіпосульфіту натрію і (дати йому випити 4-5
склянок води та викликати блювання надавлюванням пальцями на корінь
язика) а потім дати 10-15 крапель нашатирного спирту з водою.
6.9. При отруєнні хлором робити штучне дихання не дозволяється.
і Розмін і гіпосульфіту натрію може бути додатково введений до складу аптечки.

7. Перша долікарська допомога при потраплянні сторонніх тіл до

організму, укусах тварин та епілепсії
7.1. При потраплянні стороннього тіла під шкіру або ніготь, першу
допомогу з його видалення слід надавати у разі, якщо це можливо виконати в
існуї отих умовах. Місце, з якого видалили стороннє тіло, треба змастити
настоянкою йоду та накласти пов’язку.
7.2. За неможливості видалення стороннього тіла в умовах підприємства
необхідно негайно звернутися по допомогу до медичного закладу.
7.3. Сторонні тіла, що потрапили до очей, слід видаляти за допомогою
промивання струменем теплої води або слабкого розчину борної кислоти.
7.4. За будь-якого укусу тварини шкіру навколо рани або подряпини
треб; >мастити настоянкою йоду і накласти стерильну пов’язку, а потерпілого
напр ити до медичного закладу для перевірки щодо необхідності проведення
щеп: иь проти сказу.
7.5. Перша допомога під час нападу епілепсії:
- не дати хворому впасти навзнак, щоб при падінні потерпілий не отримав
травму;
покласти потерпілого на рівню поверхню, повернути голову набік для
стік ія слини;
розстібнути стискуючий дихання одяг (комір, краватку тощо);
між зубами вкласти скручену носову хустину, для того, щоб потерпілий
не прикусив язика;
покласти на лоб холодний компрес та за необхідності викликати швидку
медичну допомогу.
8. Виклик швидкої медичної допомоги
Швидка медична допомога викликається за телефоном 103 або іншим
телефоном найближчого медичного закладу (травмпункту). Після негайного
надання першої долікарської допомоги треба відправити потерпілого у
най
жчу лікарню доступним транспортним засобом. Керівникам виробничих
дільниць необхідно до цієї інструкції додати перелік телефонів медичного
пункту підприємства, а за його відсутності — перелік місцевих медичних
закладів (травмпунктів) із зазначенням телефонів приймальних відділень та їх
місію находження.
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ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № З
з електробезпеки
1» Загальні положення
1.1. Інструкція з електробезпеки (далі — Інструкція) встановлює вимоги
безпеки при роботі з виробничим електротехнічним обладнанням, призначеним
для загального користування, напругою не більше 380 В, та поширюється на
працівників, які користуються цим обладнанням.
До електротехнічного обладнання напругою не більше 380 В належать
електротехнічні пристрої заводського виготовлення, які призначені для
загал ного користування, а саме: побутові електротехнічні пристрої
(персональний комп’ютер, ксерокс, мікрохвильова піч, електрочайник,
електрообігрівач тощо) та засоби виробництва (ручний електроінструмент,
верстат або підіймальний механізм з електроприводом).
1.2. Усунення несправностей (ремонт) електротехнічної частини
виробничого обладнання та електричних мереж напругою до 1 кВ виконує
електротехнічний персонал, що має групу з електробезпеки не нижче III. За
відсутності стандартного пристрою (штепсельної вилки) підключення
електрообладнання до електромережі або його відключення від електромережі
пови єн виконувати електротехнічний персонал.
1.3. Електротехнічний пристрій необхідно підключати до електромережі
та експлуатувати відповідно до вимог інструкції з його експлуатації.
1.4. Допуск працівників до робіт із засобами виробництва, до яких
належать електротехнічні пристрої, здійснюється після проведення
попе еднього інструктажу за відповідною інструкцією з охорони праці під час
робо і з конкретним засобом виробництва (ручним електроінструментом,
верстатом, підіймальним механізмом тощо) і перевірки безпечного поводження
з ни
1.5. Для захисту людини від ураження електричним струмом під час
роботи з електрообладнанням вживають таких заходів:
1.5.1 забезпечують недоступність струмовідних частин від випадкового
дотор сання шляхом встановлення захисного огородження, ізоляції, розміщення
на недоступній висоті;
1.5.2 використовують безпечну напругу;
1.5.3 встановлюють пристрої захисного відключення;
1.5.4 забезпечують захисне заземлення (занулення) електротехнічних
пристроїв;

1.5.5 використовують засоби електрозахисту.
Загальні положення про небезпеку ураження електричним струмом
наведено у додатку до Інструкції.
1.6. Засоби електрозахисту поділяють на основні та Додаткові.
1.6.1. До основних засобів електрозахисту під час роботи з
електрообладнанням напругою до 1 кВ належать:
- ізолювальна штанга;
- електровимірювальні кліщі;
- індикатор напруги;
- діелектричні рукавиці;
- інструмент з ізолювальним покриттям (пасатижі, кусачки, викрутка
тощо).
1.6.2. До додаткових засобів електрозахисту під час роботи з
електрообладнанням напругою до 1 кВ належать:
- діелектричне взуття (боти);
- діелектричний килимок;
- ізолювальна підставка;
- ізолювальна накладка;
- ізолювальний ковпак;
- сигналізатор напруги;
- захисне огородження (щит, ширма);
- переносне заземлення;
- плакати і знаки безпеки.
1.7. Засоби електрозахисту не призначені для використання на зовнішніх
роботах під час дощу, снігу, туману.
1.8. Електроінструмент за умовами безпеки поділяють на три класи:
- І клас — електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під
напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;
II клас — електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під
напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію;
III клас— електроінструмент, який живиться від безпечної наднизької
напруги і в якому не виникає напруга більше ніж безпечна наднизька напруга
(не перевищує 42 В між провідниками та між провідником і землею, або у разі
трифазного живлення не перевищує 24 В між провідником і нейтраллю).
1.9. Номінальна напруга для електроінструменту постійного струму
класів І і II — не більше 220 В, а для електроінструменту змінного струму —
380 В. Електроінструмент II і III класів не потребує спеціальних пристроїв для
заземлення.
1.10. Мережі електроживлення поділяють на: електромережі з
використанням глухозаземленої нейтралі та електромережі з ізольованою
нейтраллю живильного трансформатора. У мережах електроживлення з
використанням ізольованої нейтралі використовують захисне заземлення або
пристрої захисного відключення.

1.11. Металеві неструмовідні конструктивні частини електрообладнання,
що не перебувають під напругою, але можуть опинитися під напругою відносно
землі у випадку пошкодження ізоляції електропроводки, забезпечують
захисним заземленням (зануленням).
У приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних, а
також у зовнішніх електроустановках заземлення є обов’язковим, якщо
номінальна напруга електроустановки вище безпечної наднизької напруги.
Заземлення (використання захисного РЕ-провідника) — це навмисне
з’єднання будь-якої частини електротехнічного пристрою з заземлювачем,
призначене для зменшення напруги на корпусі електротехнічного пристрою
(у разі замикання на нього струму), напруги дотику або крокової напруги у зоні
розтікання цього струму.
1.12. До конструктивних частин електрообладнання, що підлягають
заземленню, належать:
- металеві корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів,
світильників;
- металеві каркаси розподільчих щитів, щитків, шаф;
- металеві кабельні конструкції, сталеві труби електропроводки, броня
кабелів;
- металеві корпуси пересувних і переносних електротехнічних пристроїв;
металева обв’язка конструктивних елементів приміщень.
1.13. Заземлення виконують окремим провідником (РЕ-провідником),
один кінець якого через відповідний контакт ввідного штепсельного з’єднання
та за допомогою корпусного болта електрощита з’єднують із зовнішнім
заземлювальним пристроєм (контуром заземлення).
Не допускається ^
- використовувати заземлювальний провідник з іншою метою, крім
заземлення;
- використовувати для заземлення будь-які інші провідники, не
призначені для цього;
- приєднувати заземлювальні провідники шляхом скручування проводів.
1.14. Прокладені відкрито заземлювальні провідники, усі конструктивні
елементи мережі заземлення мають бути без ізоляції та пофарбовані у чорний
колір. Заземлювальні провідники у сухих приміщеннях, що не містять їдких
парів і газів, допускається прокладати безпосередньо по стінах приміщення. У
вологих і особливо вологих приміщеннях заземлювальні провідники
прокладають на відстані не менше ніж 10 мм від стін. Заземлювальні
провідники захищають від механічного пошкодження.
1.15. В електромережах з глухозаземленою нейтраллю напругою до 1 кВ
як основний засіб захисту використовують захисне занулення.
Захисне занулення (використання захисного РЕІЧ-провідника) — це
навмисне з’єднання корпусу електротехнічного пристрою з глухозаземленою
нейтраллю. Дія захисного занулення полягає у тому, що при пошкодженні
ізоляції та виникненні напруги на корпусі електрообладнання воно викликає

коротке замикання в одній із фаз живильного трансформатора через нульовий
провід (PEN-провідник), у результаті чого пошкоджена частина
електрообладнання автоматично вимикається. Під дією електричного струму
короткого замикання спрацьовує автомат або плавка *вставка запобіжника,
внаслідок чого вимикається пошкоджена ділянка і тим самим ліквідується
небезпечний потенціал на корпусі електрообладнання.
1.16. Занулення виконують шляхом з’єднання нульового проводу
живильного електрокабелю, приєднаного за допомогою ввідного штепсельного
з’єднання і корпусного болта ввідної панелі до болта з’єднаної з заземленням
нульової шини. Підключення заземлювального провідника до металевого
корпусу електрообладнання та нульового проводу виконується надійним
болтовим з’єднанням (з контргайкою або стопорною шайбою).
1.17. Заземлення електрообладнання, яке дуже часто демонтується або
встановлене на рухомих частинах, виконують за допомогою гнучких
провідників, що розміщуються у загальній зовнішній оболонці разом із
заземлювальним провідником.
1.18. У місцях введення заземлювальних провідників у приміщення
будівлі або споруди мають бути розміщені розпізнавальні знаки.
1.19. У місцях проходів і на робочих місцях електрокабель підвішують на
висоті не менше ніж 2,5 м, захищають від дії тепла, вологи, мастила та інших
шкідливих речовин або улаштовують у тимчасовий канал (лоток). У місцях
проходів електропроводи підвішують на висоту не менше ніж 3,5 м, у місцях
проїзду — не менше ніж 6 м.
1.20. Параметри ізоляції виробничого електрообладнання та засобів
електрозахисту, а також параметри заземлювальних пристроїв виробничого
електрообладнання підлягають періодичним вимірюванням спеціалізованою
електротехнічною лабораторією.
1.21. Приміщення електроустановки комплектується інвентарним засобом
пожежної безпеки (наприклад, вуглекислотним вогнегасником), який
встановлюють на видному і доступному місці.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи необхідно впевнитися, що у робочій зоні:
2.1.1 ізоляція електропроводів (кабелю) не має видимих пошкоджень і
доступних для доторкання оголених місць;
2.1.2 у місцях вводу електропроводів у електрообладнання ввідна
арматура надійно закріплена і захищена від механічних пошкоджень;
2.1.3 вимикачі, розетки, рубильники, пульти управління надійно
закріплені, закриті кожухами і кришками, забезпечують вмикання і вимикання,
відсутність іскріння і нагрівання місць контактів;
2.1.4
біля
пульта,
електрощита
управління
і
механізму
електрообладнанням на підлозі лежить дерев’яний настил, а в умовах
підвищеної вологості — діелектричний килимок;

з

2.1.5
електрообладнання
забезпечене
справними
блокувальними,
регулювальними і сигнальними пристроями;
2.1.6 електрообладнання має надійне з’єднання з пристроями для
занулення (заземлення);
2.1.7 у місцях контакту з металевими конструкціями пересувного
механізму електрокабель прикріплений до нього з використанням еластичних
діелектричних підкладок.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Електротехнічні пристрої експлуатують відповідно до вимог
інструкцій з їх експлуатації та умов навколишнього середовища.
3.2. Під час роботи з виробничими електротехнічними пристроями
забороняється:
3.2.1 виконувати роботу біля відкритих струмовідних частин, що
перебувають під напругою, біля струмовідних частин в обмежених умовах та
недостатньо освітлених місцях;
3.2.2 відкривати приміщення (шафи, ящики), в яких розміщено
електротехнічні пристрої, та захаращувати доступи до них; вмикати
електротехнічні пристрої, що не використовуються;
3.2.3 вмикати рубильники і кнопки сторонніми предметами; виконувати
ремонт або заміну електротехнічних пристроїв; встановлювати додаткові
розетки; замінювати електрозапобіжники та електролампи;
3.2.4 наступати на
тимчасово прокладений у
місцях проходу
електрокабель; торкатися
до обірваних оголених електропроводів або
електропроводів з пошкодженою ізоляцією, клем, шин та інших неізольованих
частин електрообладнання;
3.2.5 користуватися рубильником, вимикачем, пускачем, кнопкою та
іншою електроарматурою зі знятою кришкою, несправними з’єднувальним
шнуром, штепсельною вилкою (розеткою);
3.2.6 класти робочий інструмент, ганчірки та інші вогненебезпечні
предмети на діючі електротехнічні пристрої;
3.2.7 лити воду на
електротехнічні пристрої та витирати вогкою
ганчіркою освітлювальні пристрої (електролампи);
витирати пил з
електротехнічного пристрою та мити його корпус допускається за умови
відключення пристрою від електроживлення;
3.2.8 використовувати
для
обігріву
приміщень
саморобні
електронагрівальні пристрої, електрообігрівачі з відкритими спіралями та
лампи розжарювання;
3.2.9 залишати без нагляду ввімкнені електротехнічні пристрої та
допускати перевантаження розетки;
3.2.10виконувати роботи з електроінструментом класу І у приміщеннях
підвищеної небезпеки.
3.3. Під час роботи з електротехнічним пристроєм необхідно
дотримуватися таких правил:

3.3.1 слідкувати, щоб увідний електрокабель не перекручувався і був
захищений від пошкоджень;
3.3.2 не
використовувати
саморобні
або
пошкоджені
електроподовжувачі;
3.3.3 тримати ручний електроінструмент за призначений для цього
конструктивний елемент (рукоятку);
3.3.4 робити
перерви
в роботі
для
запобігання
перегріву
електроінструмента, дотримуючись передбаченого заводом-виробником
режиму роботи електроінструмента (правил його використання);
3.3.5 не передавати електротехнічний пристрій сторонній особі.
3.4. У
приміщеннях
без підвищеної
небезпеки
допускається
використовувати електротехнічні пристрої напругою до 380 В, у приміщеннях з
підвищеною небезпекою — до 42 В. Як виняток, у приміщеннях з підвищеною
небезпекою допускається використовувати електротехнічні пристрої змінного
струму напругою понад 42 В за наявності пристрою захисного відключення або
надійного заземлення корпусу електротехнічного пристрою з обов’язковим
використанням засобів електрозахисту (діелектричні рукавиці, боти, килимок).
В особливо небезпечних приміщеннях, замкнених і важкодоступних
просторах (наприклад, колодязях, резервуарах, котлах та інших металевих
спорудах) слід використовувати електроінструмент змінного напругою не вище
12 В або, як виняток, електроінструмент не вище 42 В з обов’язковим
використанням засобів електрозахисту.
4» Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Електротехнічні пристрої, що використовувались, за допомогою
вимикача відключити від електроживлення, а потім вимкнути рубильник на
загальному електрощиті.
4.2. Вимкнути у приміщенні, де роботи закінчені, усі види освітлення
(крім чергового).
4.3. Не залишати увімкненими без нагляду електронагрівальні пристрої.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі виявлення несправності електрообладнання відключити його
від електроживлення, а за неможливості відключення— вжити заходів щодо
попередження випадків доступу людей у небезпечну зону. Про несправність
електрообладнання повідомити керівника робіт, іншу відповідальну особу або
електротехнічний персонал підприємства.
5.2. У разі виявлення контакту з землею будь-якої струмовідної частини
електрообладнання або обірваних проводів лінії електропередачі не
наближатися до місця пошкодження (без спеціальних засобів електрозахисту) у
закритих приміщеннях на відстань ближче ніж 4 м, у відкритих приміщеннях —
на 8 м; викликати аварійну службу та забезпечити огородження (охорону) місця
знаходження обірваного електропроводу до прибуття електротехнічного
персоналу (аварійної служби).

5.3. У разі ураження електричним струмом можливі такі травми: опіки
тіла, осліплення (внаслідок ураження очей), електроліз крові, розрив тканин,
параліч нервової системи тощо. Найбільш небезпечним для людини є
електричний удар від проходження струму через тіло. Електричний удар, як
правило, супроводжується втратою свідомості, судомами, частковою або
повною зупинкою дихання і серцевої діяльності. Чим довше людина перебуває
під дією електроструму, тим важча нанесена травма. Позитивний результат при
наданні першої допомоги потерпілому залежить від швидкості його звільнення
від дії електричного струму.
5.4. Звільнення потерпілого від дії електричного струму проводять
різними способами, однак основним з них є швидке відключення найближчим
вимикачем, рубильником або іншим апаратом відключення тієї частини
електрообладнання, якої торкається потерпілий.
5.5. У разі неможливості швидкого відключення електрообладнання слід
відтягнути потерпілого від струмовідних частин, яких він торкається. Під час
звільнення потерпілого від дії електричного струму той, хто надає допомогу,
вживає заходів безпеки, щоб самому не потрапити під напругу внаслідок
доторкання до струмовідних частин або тіла потерпілого.
У разі ураження напругою до 1 кВ потерпілого можна звільнити таким
чином: відтягти від струмовідної частини за одяг, якщо він сухий і відстає від
тіла. При цьому не слід торкатися тіла потерпілого, його вологого одягу
(взуття), навколишніх заземлених предметів. Потім ізолювати руки, одягнувши
діелектричні рукавиці або обмотати руки сухою тканиною. Після цього
відкинути електропровід від потерпілого сухою дошкою або палицею
достатньої довжини та перерубати провід сокирою з сухою дерев’яною
рукояткою. В усіх цих випадках необхідно підкласти собі під ноги дошку або
інші неелектропровідні матеріали для захисту від крокової напруги.
5.6. Якщо потерпілий потрапив під напругу, перебуваючи на висоті, то
одночасно з вжиттям заходів щодо вимкнення електричного струму слід
попередити його падіння з висоти, що може призвести до травмування. Для
цього вжити заходів безпеки: у разі перебування потерпілого на невеликій
висоті слід самостійно або з чиєюсь допомогою прийняти його на руки, в
іншому разі одній з осіб, які надають допомогу, необхідно піднятися до
потерпілого, утримати його від падіння і допомогти спустити вниз (попередньо
натягнувши брезент, ковдру, іншу міцну тканину або підкласти підручний
м’який матеріал).
5.7. У разі ураження напругою понад 1 кВ дії зі звільнення потерпілого
від струму є більш небезпечними, тому ці роботи проводять у діелектричних
рукавицях та гумових ботах з використанням ізоляційної штанги. За відсутності
вказаних засобів електрозахисту слід негайно відключити електрообладнання.
Як виняток, аварійне відключення можна провести, накинувши на відкриту
частину лінії електропередачі неізольований провід достатньої для короткого
замикання довжини (без утримання проводу в руках).

5.8. Після звільнення від дії електричного струму потерпілому надається
перша долікарська допомога залежно від його стану відповідно до Інструкції з
надання першої долікарської допомоги. Не можна закопувати потерпілого в
землю, оскільки це може призвести до його переохолодження і загибелі.
5.9. Електрообладнання у приміщенні, де виникло загорання (незалежно
від причин загорання), необхідно негайно відключити від електроживлення. Під
час гасіння загорань (пожежі) електрообладнання, якщо воно не відключене від
електромережі та не перевірене на відсутність напруги, не слід
використовувати воду і пінний вогнегасник, а використовувати вуглекислотний
вогнегасник, сухий пісок та грубошерсту тканину.
5.10. Помітивши загорання, приступити до гасіння пожежі наявними
засобами пожежогасіння з урахуванням можливих шляхів її поширення. Якщо
погасити пожежу своїми силами неможливо, негайно викликати по телефону
(101) або за допомогою інших засобів зв’язку пожежно-рятувальну службу, при
цьому вказати адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення
пожежі, обстановку, наявність людей та повідомити своє прізвище.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

Андрій ІВАХОВ

Додаток
до Інструкції з охорони праці № З
з електробезпеки
(пункт 1.5.5)
Небезпека ураження електричним струмом.
Загальні положення
Тіло людини є провідником електричного струму. Торкання людини до
неізольованих струмовідних частин електрообладнання викликає небезпеку
ураження електричним струмом. У випадку, коли людина стоїть на землі або на
струмопровідній основі (підлога, майданчик, підставка), утворюється
електричне коло, одним з ланцюгів якого є людське тіло.
Характер травми від дії електричного струму залежить від величини
струму, який протікає через тіло людини. Умовно визначено, що електричний
струм понад 0,1 А у більшості випадків є смертельним для людини, а струм до
0,033 А вважають безпечним. Величина електричного струму, що проходить
через тіло людини, залежить від напруги електрообладнання, опору усіх
елементів кола, по якому протікає електричний струм, у т. ч. і від електричного
опору тіла людини.
Електричний опір тіла людини і ступінь ураження електричним струмом
Електричний опір тіла людини залежить від низки чинників: стану шкіри,
нервової системи, самопочуття тощо. Суха, груба, мозолиста шкіра, бадьоре
самопочуття і нормальний стан нервової системи різко підвищують
електричний опір організму, і, навпаки, волога шкіра, стомлення, збудження
значно знижують його. Також на електричний опір тіла впливають навколишнє
середовище (вологість і температура повітря), стан, матеріал одягу і взуття.
Ступінь ураження тіла людини електричним струмом залежить від його
сили, частоти, шляху і часу дії. Найбільш небезпечний шлях струму пролягає
через серце, мозок, легені, а найбільш незахищеними частинами тіла в момент
дотику до струмовідної частини обладнання є щока, шия, гомілка, плече і
тильний бік кисті руки.
Не менш важливим чинником є площа контакту тіла зі струмовідною
частиною електрообладнання. Чим більша площа, тим більша небезпека
ураження і менший опір електричному струмові. Тому небезпека ураження
електричним струмом зростає під час виконання електрозварювальних робіт
всередині металевих конструкцій (посудин, цистерн, резервуарів тощо) та
колодязів, де найбільша вірогідність дотику до металевих конструкцій.
У випадку збільшення частоти електричного струму небезпека ураження
знижується. Найбільш небезпечний струм — з частотою 40-60 Гц, а при частоті
понад 100 Гц небезпека ураження знижується.
Ступінь ураження електричним струмом залежить від величини
прикладеної напруги в момент контакту зі струмовідною частиною

електрообладнання. Якщо людина замикає своїм тілом два фазні проводи
діючого електрообладнання, то вона ставить своє тіло під повну міжлінійну
напругу незалежно від опору ізоляції ніг від підлоги. А коли людина має
контакт з одним фазним проводом, то вона потрапляє під напругу, що діє між
цим проводом і землею. Величина цієї напруги приблизно в 1,7 разу менша
міжлінійної і зменшується додатковим опором ізоляції між людиною і землею
(взуттям, підлогою тощо).
Напруга, яка виникла у колі струму замикання на землю між двома її
точками в місцях дотику людини, називається напругою дотику. Ураження
електричним струмом може трапитися і від дії крокової напруги, яка виникає
від розтікання струму при замиканні струмовідних частин на корпус
обладнання або безпосередньо на землю. Крокова напруга дорівнює різниці
потенціалів між двома точками поверхні землі на відстані одного кроку
(орієнтовно 0,8 м) і зростає при наближенні до місця стикання струмовідних
частин обладнання з землею та може дорівнювати напрузі дотику.
Приміщення з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні приміщення
Приміщеннями з підвищеною небезпекою вважаються приміщення, у
яких наявна одна з таких умов:
- сирість або струмопровідний пил — відносна вологість повітря
тривалий час перевищує 75%; за умовами виробництва виділяється
технологічний пил у такій кількості, що він може осідати на проводах,
проникати всередину машин, апаратів тощо;
- струмопровідна підлога — металева, земляна, залізобетонна, цегляна
тощо;
- висока температура — перевищує постійно або періодично (понад 1
добу) 35 °С (наприклад, приміщення із сушарками, сушильними і
випалювальними печами, котельні тощо);
існує
можливість
одночасного
доторкання
людини
до
металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які
мають з’єднання з землею з одного боку і до металевих корпусів
електроустаткування — з іншого.
Особливо небезпечним вважається приміщення, у якому наявна одна з
таких умов:
- особлива сирість — відносна вологість повітря наближена до 100%
(стеля, стіни, підлога і предмети у приміщенні покриті вологою);
- хімічно активне або органічне середовище, що пошкоджує ізоляцію і
струмовідні частини електрообладнання;
- одночасна дія двох або більше умов підвищеної небезпеки.
Для нормальних умов роботи у сухих приміщеннях вважається
безпечною напруга 42 В, а за особливо несприятливих умов смертельне
ураження електричним струмом можливе і за напруги 12 В.

Дія електромагнітного поля на організм людини
Тривала дія змінного електромагнітного поля на організм людини
викликає деякі порушення його нормальної діяльності: людина швидко
стомлюється, знижується точність рухів під час роботи, виникає головний біль
та біль у ділянці серця, іноді підвищується кров’яний тиск.
Електричне поле промислової частоти, крім біологічної дії на організм,
викликає електризацію його як провідника. Людина, яка ізольована від землі та
перебуває в електричному полі, опиняється під значним потенціалом. У
випадку торкання людини до заземлених частин електрообладнання виникає
електричний розряд, який викликає болісні відчуття.
Вибір засобів захисту від шкідливої дії електромагнітних полів залежить
від частоти їх коливань. Для захисту застосовують спеціальні заземлені екрани
з металевої сітки у вигляді щитів, захисна дія яких грунтується на ефекті
ослаблення електричного поля поблизу заземленого металевого предмета.
Екрани можуть бути стаціонарними і переносними у вигляді козирків, навісів,
перегородок або палаток.
Для захисту від електромагнітної індукції (щоб не було незамкнених
контурів) між трубопроводами та іншими металевими мережами у місцях їх
взаємного зближення приварюють сталеві перемички довжиною до 10 см
включно через кожні 20 м (у місцях розривів можливе іскріння, що створює
небезпеку вибуху та пожежі).
Небезпека статичної електрики
Небезпеку для людини складає також дія статичного електроструму, що
виникає у результаті складних процесів, пов’язаних з перерозподілом
електронів або іонів при стикуванні двох різнорідних матеріалів. Іскрові
розряди статичної електрики можуть стати причиною займання горючих
речовин і вибухів, призвести до пошкодження і руйнування матеріалів,
негативно впливати на організм людини.
Накопичення розрядів статичної електрики на стаціонарному і
пересувному обладнанні відбувається:
- під час наливання рідин, що електризуються (етиловий ефір,
сірковуглець, бензол, бензин, толуол, етиловий і метиловий спирти), у
незаземлені резервуари, цистерни та інші посудини;
- під час протікання рідин по трубах, ізольованих від землі, по гумових і
поліетиленових шлангах;
- під час виходу з сопел зріджених або стиснених газів, особливо коли в
них міститься тонко розпилена рідина, суспензія або пил;
- під час перевезення рідин у незаземлених посудинах (резервуарах,
цистернах і діжках);
- під час фільтрації рідин через пористі перегородки або сітки;
під час переміщення пилоповітряної суміші у незаземлених
трубопроводах і апаратах (пневмотранспорт, розмелювання, просівання,
аеросушіння);

- у процесі перемішування речовин у змішувачах;
- під час механічного оброблення пластмас (діелектриків) на станках і
вручну;
- під час тертя трансмісійних пасів об шківи.
Накопичення зарядів статичної електрики на людині відбувається при
користуванні взуттям з неелектропровідними підошвами, одягом і білизною з
вовни, шовку і штучних волокон; під час руху по покриттю підлоги, що не
проводить електрострум; під час виконання ручних операцій з діелектричними
матеріалами тощо.
Тривала дія зарядів статичної електрики шкідливо впливає на здоров’я
людини. Для відведення статичної електрики, що накопичується на обладнанні,
використовують заземлення. Змішувачі, газо- і повітропроводи, повітряні і
газові компресори, пневмосушарки, повітропроводи витяжних систем
вентиляції і пневмотранспорту, особливо під час видалення синтетичних
матеріалів, зливно-наливні пристрої, посудини, апарати та інше обладнання, де
виникають небезпечні потенціали електричного струму, заземлюють не менше
ніж у двох місцях. Усі пересувні посудини, що тимчасово перебувають під
наливом (зливом) зріджених горючих газів і пожежонебезпечних рідин, на час
заповнення приєднують до заземлювального пристрою.
Для попередження займання і вибуху пилоповітряних сумішей необхідно:
- перешкоджати утворенню сумішей у межах вибуху;
підвищувати відносну вологість повітря;
заземлювати технологічне і транспортне обладнання, особливо випускаючі
сопла;
- фільтри з текстильних та інших струмонепровідних матеріалів прошивати
мідними багатожильними проводами з їх подальшим заземленням;
- не допускати утворення пилу в приміщенні за рахунок вентиляції
робочої зони.
Для відведення статичної електрики від людини використовують
струмопровідне взуття — черевики на шкіряній підошві або підошві із
струмопровідної гуми чи пробитій струмопровідниками, що не утворюють
іскор під час тертя і ударів заклепками, заземлюють металеві ручки дверей,
рукоятки приладів, драбини тощо.
Ураження струмом від блискавки
Ураження струмом може статися від блискавки, величина струму якої
досягає 200 кА. Виявляючи теплову, електромагнітну і механічну дію на
предмети, по яких проходить, струм блискавки може створювати небезпеку для
людей, викликаючи руйнування будівель і споруд, пожежу і вибух.
Руйнівна і вражаюча дія блискавки може бути викликана:
- прямим ударом у споруду або занесеним високим потенціалом (по
проводах повітряних ліній та трубопроводах, в які вдарила блискавка під час
грозового розряду);

- наведеною напругою під дією електростатичної і електромагнітної
індукції (вторинна дія блискавки);
- кроковою напругою і напругою дотику в зоні розтікання струму
блискавки (під час розряду в землю, дерево, будівлю, грозозахисний пристрій).
Для приймання електричного розряду блискавки (струму блискавки)
використовують спеціальний пристрій — блискавковідвід, що складається з
опорної частини (опори), блискавкоприймача (металевий стрижень, трос або
сітка), струмовідводу і заземлювача. Кожний блискавковідвід залежно від його
конструкції і висоти має визначену зону захисту, всередині якої об’єкти
вважаються захищеними від прямого удару блискавки.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від
#л, 2022 р. №

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 4
при роботі на персональному комп’ютері
1. Загальні положення

1.1.
Дія інструкції поширюється на апарат, відділи апарату виконавчо
комітету та виконавчі органи Деражнянської міської ради.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок
опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці,
що діють на підприємстві", ДНАОПО.ОО-4.15-98 "Положення про розробку
інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про
навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.31-99 "Правила охорони
праці під час експлуатації електронно-обчислювальної техніки".
1.3. За даною інструкцією користувач персонального комп'ютеру (далі оператор) інструктується на робочому місці перед початком роботи (первинний
інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).
1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після
проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та
користувача.
1.5. За невиконання даної інструкції оператор несе дисциплінарну,
матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.6. До роботи на персональному компютері допускаються особи, які
пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому
місці.
1.7. Оператор (користувач) повинен:
1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.7.2. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.
1.7.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.
1.7.4. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил
охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.7.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних
випадків.
1.7.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.7.7. Виконувати правила особистої гігієни.
1.8.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можут
впливати на оператора (користувача):

а) фізичні:
- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
- підвищений рівень рентгенівського випромінювання;
- підвищений рівень ультрафіолетового випромінюварня;
- підвищений рівень інфрачервоного випромінювання;
- підвищений рівень статичної електрики;
- підвищений рівень запиленість повітря робочої зони;
- підвищений зміст позитивних аероіонів у повітрі робочої зони;
- знижений вміст негативних аероіонів у повітрі робочої зони;
- знижена чи підвищена вологість повітря робочої зони;
- знижена чи підвищена рухомість повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів,
процесорів, аудіоплат, принтерів);
- підвищений чи знижений рівень освітленості;
- підвищений рівень прямої і відбитої блискісті;
- підвищений рівень засліпленості;
- нерівномірність розподілу яскравості в поле зору,
- підвищена яскравість світлового зображення;
- підвищений рівень пульсації світлового потоку;
-ураження електричним струмом;
б) хімічні:
- підвищений зміст у повітрі робочої зони двоокису вуглецю, зону,
аміаку, фенолу, формальдегіду;
в) психофізіологічні:
- напруга зору;
- напруга уваги;
- інтелектуальні навантаження;
- емоційні навантаження;
-тривалі статичні навантаження;
- монотонність праці;
- великий обсяг інформації, оброблюваної в одиницю часу;
- нераціональна організація робочого місця;
г) біологічні:
- підвищений вміст у повітрі робочої зони мікроорганізмів.
1.9. Під час вибору приміщення для розміщення робочих місць ПК
необхідно враховувати, що вікна можуть давати блискавість на екранах
дисплеїв і викликати значне осліплення в тих, хто сидить перед ними, особливо
влітку та в сонячні дні.
1.10. Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення. При
незадовільному освітленні знижується продуктивність праці оператора можливі
короткозорість, швидка втомленість.
1.11. Організація робочого місця користувача повинна забезпечувати
відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування.

1.12.
Не допускається розташування робочих місць в підвальних
приміщеннях і цокольних поверхах.

1.13. Робочі місця під час виконання творчої роботи, яка потребує значної
розумової напруги чи великої концентрації уваги, слід ізолювати одне від
одного перегородкою висотою 1,5-2,0 м.
1.14. Неприпустимим є розташування приміщень категорій А і Б (ОНТП
24-86), а також виробництв з мокрими технологічними процесами поряд з
приміщеннями, де розташовуються ПК, виконується їх обслуговування,
налагодження і ремонт, а також над такими приміщеннями або під ними.
Виробничі приміщення, в яких розташованіПК, не повинні межувати з
приміщеннями, де рівні шуму та вібрації перевищують норму (механічні цехи,
майстерні тощо).
1.15. Робочі місця рекомендується розміщувати в окремих приміщеннях.
В разі розміщення робочих місць в залах або приміщеннях з джерелами
небезпечних і шкідливих факторів вони повинні розташовуватись у повністю
ізольованих кабінетах з природним освітленням та організованим
повітрообміном.
1.16. Площа, на якій розташовується одне робоче місце, повинна
становити не менше як 6,0 м2, об'єм приміщення - не менше як 20 м3.
1.17. Поверхня підлоги має бути рівною, без вибоїн, неслизькою, зручною
для очищення та вологого прибирання, мати антистатичні властивості.
1.18. При розміщенні робочих місць необхідно виключити
можливість прямого засвічування екрана джерелом природного освітлення.
1.19. Вимоги до освітлення для візуального сприймання операторами
інформації з двох різних носіїв різні.
Надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації при
читанні документів, а надто високий призводить до зменшення контрасту
зображення знаків на екрані.
Тому відношення яскравості екрана до яскравості оточуючих його
робочих поверхонь не повинно перевищувати у робочій зоні 3:1, а робочих
поверхонь і навколишніх предметів (стіни, обладнання) -5:1.
1.20. Штучне освітлення у приміщеннях треба здійснювати у вигляді
комбінованої системи освітлення з використанням люмінесцентних джерел

світла у світильниках загального освітлення, які слід розташовувати над
робочими поверхнями у рівномірно-прямокутному порядку.
1.21.
Для
запобігання
засвітлювання
екранів
прямими
світловими потоками, лінії світильників повинні * бути розташовані
з достатнім бічним зміщенням відносно рядів робочих місць або
зон, а також паралельно до світлових отворів. Бажане розміщення вікон з
одного боку робочих приміщень.
При цьому кожне вікно повинно мати світлорозсіювачі штори з
коефіцієнтом відбивання 0,5-0,7.
1.22. Штучне освітлення повинно забезпечити на робочих місцях
освітленість 300-500 лк. У разі неможливості забезпечити даний рівень
освітленості системою загального освітлення допускається застосування
світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків
на поверхні екрану та збільшення освітленості екрану більше ніж 300 лк.
1.23. У разі природного освітлення слід передбачити наявність
сонцезахисних засобів, з цією метою можна використовувати плівки з
металізованим покриттям або жалюзі з вертикальними ламелями, що
регулюються.
1.24. Розташовувати робоче місце обладнане ВДТ, необхідно таким
чином, щоб в поле зору оператора не потрапляли вікна або освітлювальні
прилади; вони не повинні знаходитися й безпосередньо за його спиною.
1.25. На робочому місці має бути забезпечена рівномірна
освітленість за допомогою переважно відбитого або розсіяного розподілу
світла.
1.26. Світлових відблисків з клавіатури, екрана та від інших
частин ВДТ у напрямку очей оператора не повинно бути.
Для їх виключення необхідно застосовувати спеціальні екранні фільтри, захисні
козирки або розташовувати джерела світла паралельно напрямку погляду на
екран ВДТ з обох сторін.
1.27. Для запобігання засліплення, світильники місцевого освітлення
повинні мати відбивачі з непрозорого матеріалу чи скло молочного кольору.
Захисний кут відбивача повинен бути не менше 40 °.
1.28. Не бажано, щоб одяг оператора був світлим і особливо блискучим.
1.29. Для оздоблення приміщень з ВДТ повинні використовуватися
дифузно-відбиваючі матеріали з коефіцієнтами відбиття: стелі - 0,7-0,8; стін 0,4-0,5; підлоги - 0,2-0,3.
1.30. Забороняється застосовувати для оздоблення інтер'єру полімерні
матеріали, що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини.
Вміст шкідливих хімічних речовин у приміщеннях не повинен перевищувати
концентрацій вказаних у ТОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны».
1.31. Робочі місця повинні розташовуватись на відстані не менше як 1,5 м
від стіни з віконними прорізами, від інших стін - на відстані 1 м; між собою на
відстані не менше як 1,5м.

1.32. Основним обладнанням робочого місця оператора є монітор,
клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло); допоміжним - пюпітр, підставка для
ніг, шафи, полиці та інше.
1.33. При розташуванні елементів робочого місця слід враховувати:
1.33.1. Робочу позу оператора.
1.33.2. Простір для розміщення оператора.
1.33.3. Можливість огляду елементів робочого місця.
1.33.4. Можливість огляду простору за межами робочого місця.
1.33.5. Можливість робити записи, розміщення документації і матеріалів,
які використовує оператор (користувач).

1.34. Взаємне розташування елементів робочого місця не повинно
заважати виконанню всіх необхідних рухів та переміщень для експлуатації
ПЕОМ; сприяти оптимальному режиму праці і відпочинку, зниженню втоми
оператора (користувача).
1.35. При використанні допоміжних пристосувань повинна бути
передбачена можливість переміщення останнього відносно вертикальної осі в
межах ±30° (вправо-вліво).
Для забезпечення точного і швидкого зчитування інформації поверхню
екрана ВДТ слід розташовувати в оптимальній зоні інформаційного поля в
площині, перпендикулярній нормальній лінії погляду оператора (користувача),
який знаходиться в робочій позі. Допускається відхилення від цієї площини - не
більше 45°; допускається кут відхилення лінії погляду від нормального - не
більше 30°.
1.36. Розташовувати ПК на робочому місці необхідно так,
щоб поверхня екрана знаходилась на відстані 500-600 мм від
очей оператора (користувача), в залежності від розміру екрана.
1.37. Необхідно розташовувати клавіатуру на робочому столі, не
допускаючи її хитання, або на окремому столі на відстані 100-300 мм від краю
ближче до працюючого.
Положення клавіатури та кут її нахилу повинен відповідати побажанням
оператора (користувача) - кут нахилу в межах 5°-15°.
1.38. Принтер треба розташовувати так, щоб доступ до нього оператора
(користувача) та його колег був зручним; щоб максимальна відстань до клавіш
управління принтером не перевищувало довжину витягнутої руки (по висоті
900-1300 мм, по глибині 400-500 мм).
1.39. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість
оптимального розміщення
на робочій
поверхні
обладнання, що

використовується, з урахуванням його кількості, розмірів, конструктивних
особливостей та характеру його роботи.
1.40. Висота робочої поверхні столу повинна регулюватися у межах 680800 мм; у середньому вона повинна становити 725 мм.
1.41. Ширина і глибина робочої поверхні повинні забезпечувати
можливість виконання трудових операцій в межах моторного поля, межа якого
визначається зоною в межах видимості приладів і досяжності органів
керування.
Перевагу слід віддавати модульним розмірам столу, на основі яких
розраховуються конструктивні розміри; ширину слід вважати: 600, 800, 1000,
1200, 1400; глибину - 800, 1000 мм, при нерегульованій його висоті - 725 мм.
1.42. Поверхня столу має бути матовою з малим відбиттям
та тепло ізолюючою.
1.43. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не
менше як 600 мм, шириною не менше як 500 мм, глибиною на рівні колін не
менше,
як
450
мм та
на
рівні
витягнутої
ноги
не
менше як 650 мм.
1.44. Крісло повинно забезпечувати підтримування раціональної робочої
пози під час виконання основних виробничих операцій, створювати умови для
зміни пози.
З метою попередження втоми крісло повинно забезпечувати зниження
статичного напруження м'язів шийно-плечової ділянки та спини.
1.45. Тип робочого крісла повинен обиратися залежно від характеру та
тривалості роботи.
Воно має бути підйомно-поворотним і регулюватися по висоті та кутах нахилу
сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння.
Регулювання кожного параметра має бути незалежним і мати надійну
фіксацію.
Всі важелі та ручки пристосування (для регулювання) мають бути
зручними в управлінні.
1.46. Висота поверхні сидіння повинна регулюватись у межах 400-550
мм.
Ширина та глибина його поверхні має бути не менше як 400 мм.
Поверхня сидіння має бути плоскою, передні краї - закругленими.
1.47. Сидіння та спинка крісла мають бути напівм'яким, такими, що не
електризуються та з повітронепроникним покриттям, матеріал якого забезпечує
можливість легкого очищення від забруднення.
1.48. Зміна кута нахилу поверхні сидіння повинна бути в межах від 15°
уперед та 5° назад.
1.49. Опорна поверхня спинки крісла повинна мати висоту 280-300 мм,
ширину - не менше як 380 мм та радіус кривизни горизонтальної площини - 400
мм.
Кут нахилу спинки у вертикальній площині повинен регулюватися у
межах (-30°) -(+30°) від вертикального положення.

Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватися у
межах 260 - 400 мм.
1.50. Крісла повинні мати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною
не менше як 250 мм, шириною у межах 50-70 мм, що можуть регулюватися по
висоті над сидінням у межах 200-260 мм та регулюватися по параметру
внутрішньої відстані між підлокітниками у межах 350-500 мм.
1.51. Робоче місце має бути обладнане стійкою підставкою для ніг,
параметри якої просто регулюються.
1.52. Підставка повинна мати ширину не менше як 300 мм, глибину не
менше як 400 мм, з регулюванням, по висоті до 150мм та по куту нахилу
опорної поверхні підставки до 20°.
Поверхня підставки має бути рифленою, а по передньому краю мати
бортик висотою 10 мм.
1.53. Робоче місце оператора (користувача) має бути обладнане легко
перемішуваним пюпітром для розташування на ньому документів, розміщеним
на одному рівні з екраном та віддалений від очей оператора (користувача)
приблизно на таку ж відстань (припустима розбіжність цих відстаней не більше
як 100 мм).
1.54. Пюпітр не повинен вібрувати, бути стійким.
1.55. Значення площини пюпітра має бути не меншою за розміри
найбільшою з джерел інформації, що застосовується оператором
(користувачем).
При необхідності перегортання оригіналу обидві його сторони повинні
розташовуватися на підставці.
Рукопис повинен слабо прилипати до підставки або кріпитися за
допомогою спеціальних затискачів. Поверхня пюпітра має бути матовою.
Пюпітр повинен мати лінійку, що легко пересувається по рядках, прозору
та зручну для використання.
1.56. Раціональна поза оператора (користувача): розташування тіла при
якому ступні працівника розташовані на площині підлоги або на підставці для
ніг, стегна зорієнтовані у горизонтальній площині, верхні частини рук вертикальні, кут ліктьового суглоба коливається у межах 70-90°, зап'ястя зігнуті
під кутом не більше ніж 20°, нахил голови - у межах 15-20°, а також виключені
часті її повороти,
1.57. Для забезпечення оптимальної робочої пози оператора (користувача)
необхідно:
1.57.1. Засоби праці, з якими оператор (користувач) має тривалий або
найбільш частий зоровий контакт, повинні розташовуватися у центрі зони
зорового спостереження та моторного поля.
1.57.2. Забезпечити відстань між найважливішими засобами праці, з
якими оператор (користувач) працює найбільш часто близько до 500 мм.
1.57.3. Виробничі завдання операторів (користувачів) розробляти з
урахуванням мінімізації перепадів яскравості між найбільш важливими
об'єктами зорового спостереження.

1.58. Під час розташування екрана на технологічному обладнанні,
необхідно передбачити зручність зорового нагляду в вертикальній площині під
кутом ±30° від нормальної лінії погляду оператора (користувача), відстань від
екрана до ока працівника повинна складати 500-900 -мм в залежності від
розміру екрана.
1.59. Для нейтралізації зарядів статичної електрики в приміщенні, де
виконуються роботи, рекомендується збільшувати вологість повітря за
допомогою кімнатних зволожувачів.
1.60. Крім даної інструкції оператор (користувач) повинен виконувати
інструкцію з безпечної експлуатації заводу-виробника.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.
2.2. Оглянути робоче місце і привести його в порядок; впевнитись, що на
ньому відсутні сторонні предмети; все обладнання і блоки ПК з'єднані з
системним блоком за допомогою з'єднувальних шнурів.
2.3. Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі.
ВДТ має стояти не на краю стола. Повернути ВДТ так, щоб було зручно
дивитися на екран - під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при
цьому екран має бути трохи нахиленим - нижній його край ближче до
оператора (користувача).
2.4. Перевірити загальний стан апаратури, перевірити справність
електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток,
заземлення захисного екрана.
2.5. Забороняється:
- експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що
втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; залишення під
напругою кабелів та проводів з неізольованими провідниками;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам
Правил будови електроустановок до переносних електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного)
електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
- користування пошкодженими розетками, з'єднувальними коробками,
вимикачами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;
- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних
проводах, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими
горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не
відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.
2.6. Відрегулювати освітленість робочого місця.
2.7. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для оператора
(користувача) нахил його спинки.

2.8. У разі необхідності приєднати до процесора необхідну апаратуру
(принтер, сканер тощо).
Усі кабелі, що з'єднують системний блок (процесор) з іншими
пристроями, слід вмикати та вимикати тільки при вимкненому комп'ютері.
2.9. Ввімкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах в
послідовності: стабілізатор напруги, ВДТ, процесор, принтер (якщо
передбачається друкування).
2.10. Відрегулювати яскравість свічення екрана ВДТ, мінімальний розмір
світної точки, фокусування, контрастність.
Не слід робити зображення занадто яскравим, щоб не втомлювати очей.
Рекомендується:
-яскравість свічення екрана - не менше 100 кд/м;
- відношення яскравості екрана ВДТ до яскравості оточуючих його
поверхонь в робочій зоні - не більше 3:1;
- мінімальний розмір точки свічення - не менше 0,4 мм для монохромного
ВДТ і не менше 0,6 мм для кольорового;
- контрастність зображення знаку - не менше 0,8.
2.11. У разі виявлення будь-яких несправностей роботу не розпочинати,
повідомити про це керівника робіт.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. З відеодисплейним терміналом.
3.1.1. Необхідно стійко розташувати клавіатуру на робочому столі, не
допускаючи її хитання.
Разом з тим має бути передбачена можливість її поворотів та переміщень.
Положення клавіатури та кут її нахилу мають відповідати побажанням
оператора (користувача).
Якщо в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори
долонь, то їх слід розташовувати на відстані не менше 100 мм від краю столу в
оптимальній зоні моторного поля.
Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися.
3.1.2. Для зменшення несприятливого впливу на оператора (користувача)
пристроїв типу «миша» (вимушена поза, необхідність постійного контролю за
якістю дій) належить забезпечити вільну велику поверхню столу для
переміщення «миші» і зручного упору ліктьового суглоба.
3.1.3. Не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шуми.
3.1.4. Періодично при вимкненому комп'ютері прибирати ледь змоченою
мильним розчином бавовняною ганчіркою пил з поверхонь апаратури.
Екран ВДТ та захисний екран протирають ватою, змоченою у спирті.
Не дозволяється використовувати рідину або аерозольні засоби для
чищення поверхонь комп'ютера.
3.1.5. Забороняється:

3.1.5.1. Самостійно ремонтувати апаратуру, тим більше ВДТ, в якому
кінескоп знаходиться під високою напругою (близько 25 кВ); ремонт апаратури
виконують тільки спеціалісти з технічного обслуговування комп'ютерів, вони ж
раз на півроку повинні відкривати процесор і вилучати -пилососом пил і бруд,
що там накопились.
3.1.5.2. Класти будь-які предмети на апаратуру комп'ютера, напої на
клавіатуру або поруч з нею - це може вивести їх з ладу.
3.1.6. Для зняття статичної електрики рекомендується час від часу,
доторкатися до металевих поверхонь (батарея центрального опалення тощо).
3.1.7. Для зниження напруженості праці на ПЕОМ необхідно рівномірно
розподіляти і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.
З метою зменшення негативного впливу монотонії доцільно застосувати
чергування операцій введення тексту та числових даних (зміна змісту робіт),
чергування редагування текстів та введення даних (зміна змісту та темпу
роботи) і т. ін.

3.1.8.
Для зменшення негативного виливу на здоров'я працівників
виробничих факторів необхідно, застосовувати регламентовані перерви.
Тривалість регламентованих перерв наведена у таблиці, де прийняті такі
позначення:
група А - читання інформації з попереднім запитом (діалоговий режим
роботи);
група Б - введення інформації;
група В - творча робота у режимі діалогу ПЕОМ (налагодження програм,
переклад та редагування текстів та інше).
Час регламентованих перерв операторів (користувачів) ВДТ залежно від
категорії та групи робіт
Категорія
робіт

І
її

III

Груна роботи
А
кількість
знаків
20000
21000-40000
понад 40000

Б
кількість
знаків
15000
16000-30000
понад 30000

В
год.
2
2.1-4
понад 4

Час перерви
при 8-годинній
зміні, хв.
20
40
60

3.1.9. Навантаження за робочу зміну будь-якої тривалості має не
перевищувати для групи робіт А - 60000 знаків, для групи робіт Б - 45000
знаків, для групи робіт В - 6 годин.
3.1.10. Тривалість безперервної роботи за ВДТ без регламентованої
перерви має не перевищувати 2 години.
3.1.11. Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством
про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
3.1.12. При 8-годинній робочій зміні регламентовані перерви доцільно
встановити:
3.1.12.1. Для І категорії робіт за ВДТ - через 2 години від початку зміни та
через 2 години після обідньої перерви (кожна тривалістю 10 хв.).
3.1.12.2. Для II категорії через 2 години від початку зміни(тривалістю 15
хв.), через 1,5 та 2,5 години після обідньої перерви тривалістю 15 та 10 хв.
відповідно або тривалістю 5-10 хв. через кожну годину роботи, залежно від
характеру технологічного процесу).
3.1.12.3. Для III категорії робіт - через 2 години від початку зміни, через
1,5 та 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 20 хв. кожна або
тривалістю 5-15 хв. через кожну годину роботи, залежно від характеру
технологічного процесу).
3.1.13. Під час роботи за ВДТ у нічну зміну, незалежно від групи та
категорії робіт, тривалість регламентованих перерв збільшується на 60 хв.
3.1.14. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервовоемоційного напруження та втоми зорового аналізатора, що розвиваються у
операторів (користувачів), усунення негативного впливу гіподинамії та
гіпокінезії, запобігання розвитку позотонічної втоми рекомендується
виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики, а також в спеціально
обладнаних
приміщеннях
проводити
сеанси
психофізіологічного
розвантаження.
3.1.15. У випадку виникнення у працюючих за ВДТ зорового
дискомфорту та інших несприятливих суб'єктивних відчуттів, що настають,
незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних і ергономічних вимог,
режимів праці та відпочинку, слід застосовувати індивідуальний підхід у
обмеженні часу робіт за ВДТ та корекцію тривалості перерв для відпочинку або
проводити заміну іншими видами робіт (не пов'язаних з використанням ВДТ).
3.2. На лазерних принтерах.
3.2.1. Розташувати принтер необхідно поруч з процесором таким чином,
щоб з'єднувальний шнур не був натягнутий. Забороняється ставити принтер на
процесор.
3.2.2. Перед тим, як програмувати роботу принтера, переконатися, що він
знаходиться в режимі зв'язку з комп'ютером.
3.2.3. Для досягнення найбільш чистих, з високою роздільною здатністю
зображень і щоб не зіпсувати апарат, має використовуватися папір, вказаний в
інструкції до принтера (звичайно вагою 60-135 г/м типу Сапоп, НР або Хегох
4024).

Зрізи паперу мають бути зроблені гострим лезом без задирок - це
зменшить імовірність зминання паперу.
3.2.4. Забороняється використовувати папір:
- надрукований з однієї сторони;
- вага якого виходить за межі рекомендованої;
- занадто гладкий і блискучий, а також високотекстурований;
- ламінований;
- рваний, зморщений або папір з нерегулярними отворами
від діркопробивача чи степлера.
- перфорований на декілька частин або цигарковий (основа
копіювального паперу);
- фірмові бланки, заголовок яких надрукований не термостійкими
фарбами, що мають витримувати 200°С протягом 0,1 с; ці фарби можуть
перейти на термозакріплюючий валик і стати причиною дефектів друку.
3.2.5. Під час зминання паперу відкрити кришку і обережно витягнути
лоток з папером.
Необхідно бути уважним, щоб не обпектися під час витягування аркуша з
термозакріплюючого пристрою.
3.2.6. Дотримуватися
правил
зберігання
картриджа
згідно
з Інструкцією фірми-виготовлювача (подалі від прямих сонячних
променів, при температурі 0-35°С тощо).
3.2.7. Забороняється:
3.2.7.1. Зберігати картридж без упаковки.
3.2.7.2. Ставити картридж на торці, тобто вертикально.
3.2.7.3. Перевертати картридж етикеткою донизу.
3.2.7.4. Відкривати кришку валика і доторкатися до нього.
3.2.7.5. Самому заповнювати використаний картридж.
3.2.8. При погіршенні якості друку (сліди тонера на папері)почистити
принтер зсередини від видимих слідів тонера. Перед чищенням принтер треба
вимкнути.
3.2.9. Необхідно бути уважним, щоб не порвати тонкий дріт, що охороняє
нитку розжарення коронатора. Коронатор належить чистити з усіх боків за
допомогою спеціальної щіточки до повного вилучення слідів тонера. Якщо
щіточки не передбачено, можна скористатися бавовняним тампоном, змоченим
ізопропиловим спиртом або водою. Слідкувати, щоб рідина з тампона не капала
і не потрапляла на ролики або інші пластмасові деталі.
3.2.10. Сріблястий валик і направляючу паперопровідної системи чистити
тільки серветкою, зволоженою водою. У такий спосіб чистять і замок
папероподавального лотка.
3.2.11. Дотримуватися обережності під час чищення термозакріплюючої
системи, тому, що вона нагрівається до 200°С.
3.2.12. Необхідно бути уважним, щоб тонер не потрапив на одяг - він
може залишити плями.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Закінчити та записати у пам'ять комп'ютера файл, що знаходиться в
роботі.
4.2. Вимкнути принтер, інші периферійні пристрої, вимкнути ВДТ і
процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп'ютер підключений до мережі
через нього. Штепсельні вилки витягнути з розеток. Накрити клавіатуру
кришкою для запобігання попаданню в неї пилу.
4.3. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в
ящик стола.
4.4. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.
4.5. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення
підрозділу.
4.6. Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести
сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням
спеціальних вправ аутотренінгу.
5о Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть статися в разі:
ураження електричним струмом, загорання апаратури тощо.
5.2. У разі раптового припинення подавання електроенергії вимкнути
комп'ютер в такій послідовності: периферійні пристрої, ВДТ, процесор,
стабілізатор напруги, витягнути штепсельні вилки з розеток.
5.3. При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру,
знайти джерело займання і вжити заходів щодо його ліквідації, повідомити
керівника робіт, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.
5.4. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, при
необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Надання першої медичної допомоги.
5.5.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним
струмом.
У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити
потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від
джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від
струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний
матеріал.
У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому
штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на
зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При
такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і
викликати швидку медичну допомогу.
5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити
індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що
міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки
необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін.
На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати
декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а
після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати
настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку
укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим
подібним предметом.
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або
хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з
вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з
льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на
дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз,
наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення
ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні,
рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час
видиху.
5.5.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не
можна відкривати пузирі, які утворюються, та обов'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють
ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють
спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають
рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета),
складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани,
потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи
накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого
пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область,

при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або
закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити
до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.
5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від №. №. 2022 р. №

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 5
для прибиральниць службових приміщень
1. Загальні вимоги безпеки:
1.1. До роботи прибиральницею допускаються особи, які пройшли
вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.
1.2. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не можна
знаходитись на робочому місці стороннім особам, розпивати спиртні напої,
палити, працювати у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
1.3. Виконувати тільки доручену роботу.
1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих
факторів, при яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рух повітря,
можлива поява електричної напруги на обладнанні, задирок на підлозі, гострі
кути, падіння предметів.
1.5. Відпочивати, вживати їжу під час встановлених перерв у спеціально
відведених для цього місцях.
1.6. Перед вживанням їжі мити руки водою з милом.
1.7. При поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень,
опіків, загноєні, звернутись до медпункту, невеликі пошкодження обробити
антисептичним розчином і накласти з бинта пов'язку.
1.10. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо
створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я людей, які його
оточують.
1.11. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи:
2.1. Виконувати роботу у встановленому діючими нормами одязі.
2.2. Вийняти із кишень спецодягу гострі та зайві предмети.
2.3. Підготувати робочий інвентар.
3. Вимоги безпеки під час роботи:
3.1. Для прибирання приміщень, території користуватись щіткою,
совком, віником, ганчіркою. Не прибирати сміття і відходів безпосередньо
руками.
3.2. При прибиранні приміщень, території у вечірній час, а також у
затемнених місцях, вимагати від адміністрації належного освітлення.
3.3. Переносити гарячу воду для миття підлоги у закритій посудині,

при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або
закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
5.6. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити
до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.
5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

Андрій ІВАХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від
2022 р. №

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 6
для опалювачів
Інструкція з охорони праці для операторів котельні (теплогенераторної) що
працюють на газовому паливі
1. Загальні положення
1.1. Вимоги цієї інструкції розповсюджуються на операторів котельні (тепло
генераторної)
що працює на газовому паливі,(надалі оператор).
1.2. Дану інструкцію повинні знати:
- оператор котельні;
- відповідальний за газове господарство.
1.3. На посаду оператора котельні призначається особа не молодше 18 років з
повною або базовою середньою освітою, яка пройшла попередній медичний
огляд та навчання безпосередньо на виробництві по затвердженій програмі, з
випробним терміном - 3 місяці.
1.4. До самостійної роботи на посаді оператора котельні допускаються особи,
які пройшли: - первинний медогляд;
- вступний та первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;
- виробниче навчання по затвердженій програмі; пройшли навчання та успішну
перевірку знань:
Правил
безпеки
систем
газопостачання
України;
Правил
безпечної
експлуатації
електроустановок
(ПБЕЕ);
- Правил пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в
організаціях
енергетичної
галузі
України;
- виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та
технічної експлуатації;
Правил
експлуатації
електрозахисних
засобів;
протипожежних
тренувань
та
пожежно-технічного
мінімуму;
"Інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок
нещасноговипадку під час обслуговування енергетичноо обладнання".
1.5. Після перевірки знань оператору котельні видається посвідчення
встановленої форми, яке повинне завжди знаходитися при ньому під час
виконання роботи.
1.6. У процесі роботи оператор котельні проходить повторний інструктаж
щомісячно, позаплановий інструктаж при необхідності, перевірку знань з
охорони праці та пожежної безпеки - 1 раз на рік, з технології робіт (ПТЕ) - 1
раз в 3 роки Правил безпеки систем газопостачання України- 1 раз на рік;.

1.7. Оператор котельні в своїй роботі повинен керуватись наступними
документами:
Правилами
безпеки
систем
газопостачання
України;
Правилами
безпечної
експлуатації
електроустановок
(ПБЕЕ);
- Правилами пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в
організаціях енергетичної галузі України;
- Правилами експлуатації електрозахисних засобів;
-"Інструкцією з надання першої допомоги потерпілим внаслідок
нещасноговипадку під час обслуговування енергетичноо обладнання".
1.8. Оператор котельні зобовязаний:
- виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці і
пожежної безпеки, правила поводження з обладнанням, інструментами і
іншими засобами виробництва;
- дотримуватись зобов'язань з охорони праці і пожежної безпеки,
передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правил
внутрішнього трудового розпорядку;
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні
огляди;
- співробітничати з адміністрацією в справі організації безпечних нешкідливих
умов праці. Особисто брати участь в усуненні виробничої ситуації, що створює
загрозу життю, здоров"ю оточуючих людей, природному середовищу.
Повідомити про небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій
посадовій особі;
- повідомити про нещасний випадок керівнику структурного підрозділу і
виконати заходи по наданню долікарської допомоги до приїзду медперсоналу;
- утримувати в справному стані робочий інструмент, що знаходиться в
користуванні, і закріплені за ним прилади;
- знаходячись на робочому місці, мати при собі посвідчення про
перевірку знань;
- забезпечити чистоту робочого місця;
- знати правила поведінки при нещасному випадку і виникненні
аварійних
ситуацій
(аварій,
пожеж,
стихійних
лих
і
т.д.);
- своєчасно проходити повторні, цільові і позапланові інструктажі, перевірку
знань по ПБЕЕ, ПТЕ, ППБ, ПБСГУ;
виконувати
правила
внутрішнього
трудового
розпорядку;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом.
- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці і даної
інструкції;
1.9.Оператор
котельні
несе
відповідальність
за:
- відповідність рівня своєї кваліфікації вимогам п.1.4. даної інструкції;
- невчасне проходження періодичного медогляду, перевірки знань з питань
охорони праці, пожежної безпеки, технології робіт;
- порушення вимог нормативних актів з охорони праці, технічної експлуатації
пожежної безпеки та даної інструкції;

- невиконання наказів і розпоряджень керівництва;
- перебування на робочому місці з ознаками алкогольного або наркотичного
сп'яніння;
- порушення трудової і виробничої дисципліни.
За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону
праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів нагляду за
охороною праці і представників професійних спілок оператор котельні може
бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної,
кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.
2. Обов'язки операторів котлів.
2.1
При
підготовці
котла
до
розпалення
оператор
повинен:
2.1.1. Перед розпаленням ретельно перевірити справність:
- газоходів;
- контрольно-вимірювальних приладів;
- наявність природної тяги;
- устаткування котла для спалювання газоподібного палива.
2.1.2. Продути газопровід, перевірити відсутність витікання газу з газопроводів,
газового обладнання й арматури, перевірити за манометром відповідність тиску
газу. Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то оператор
повинен зробити про це запис у експлуатаційному журналі і сповістити особу
відповідальну за справний стан газового господарства об'єкта для прийняття
відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки
операторові.
2.1.3. Приміщення теплогенераторної (котельної), котли і все устаткування
повинні утримуватись в справному стані і в належній чистоті.
Забороняється: захаращувати приміщення чи зберігати в ньому сторонні
матеріали і предмети. Двері приміщення повинні легко відчинятись назовні.
2.1.4. Виконати необхідні перевірки згідно вимог інструкції з експлуатації
котла(стану газового обладнання)наявності води у системі опалення,
запобіжників та ін.).
Забороняється пуск в роботу котлів з несправною арматурою, автоматикою,
засобами протиаварійного захисту і сигналізації.
2.2. При роботі котла оператор повинен:
2.2.1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування та суворо
дотримуватись встановленого режиму роботи котла.
2.2.2. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності записувати в
експлуатаційний журнал. Вживати термінових заходів щодо усунення
несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування.
Якщо несправності усунути власними силами неможливо, повідомити про це
особу, відповідальну за газове господарство об'єкта.
2.2.3. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна
проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та
затвердженими в установленому порядку.

2.2.4. Періодичну продувку котла проводити в терміни встановлені інструкцією
з експлуатації. До продувки переконатись у справності водовказівних приладів.
2.2.5. Забороняється проводити під час роботи котла підчеканення заклепочних
швів, зварювання елементів котла.
2.2.6. Контролювати справний стан приладів автоматичного управління і
безпечної роботи котлів.
3. Вимоги безпеки перед початком роботи.
3.1. Перевірити наявність води в системі опалення і котлів.
3.2. Зробити зовнішній огляд трубопроводів газу, води та їх арматури.
Перевірити щільність і легкість відкриття кранів.
3.3. Перевірити стан системи автоматики і сигналізації, манометрів.
3.4. Перевірити технічний стан і позицію кранів на газопроводі. Звернути
особливу увагу на відсутність витоку газу.
3.5. Перевірити наявність і справність засобів протипожежного інвентарю.
4. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
4.1. Роботу котлів після пуску необхідно контролювати за допомогою
контрольних приладів.
4.2. Тиск і температура води, тиск газу періодично перевіряються із записом у
експлуатаційний журнал.
4.3.Забороняється
закривати
решітки
вентиляційних
каналів.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
5.1. При довгочасній зупинці котла необхідно відключити електроживлення і
закрити подачу газу та води.
5.2. Перевірити надійність закриття вентилів.
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6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
6.1. При проведенні робіт в котельній можливі такі аварійні ситуації:
- виток газу;
- ураження працівника електричним струмом;
- ураження працівника гарячою водою, газом.
6.2. При виявленні в приміщенні запаху газу слід негайно припинити роботу
котлів, повідомити керівника та працівників газової мережі. Доки не буде
повної впевненості у відсутності газу і виключена можливість вибуху газу ні в
якому разі не допускається пуск котлів, розведення відкритого вогню. До
роботи можна приступити лише після надійного провітрювання приміщення.
6.3. При ураженні працівника електричним струмом, звільнити потерпілого від
дії електричного струму: відключити електроустановку, відділити потерпілого
від струмопровідних частин з застосуванням діелектичних захисних засобів або
ізолюючих речей та предметів.
6.4. При ураженні працівника гарячою водою або газом, потерпілого вивести
(винести) в безпечне місце.

6.5. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря та до його прибуття
надавати потерпілому першу допомогу.
6.6. У випадку виробничої необхідності по ліквідації аварії чи стихійного лиха
оператор може бути викликаний на роботу в будь-який час.
6.7. У випадках, які створюють небезпеку для людей, оператор котельні
застосовує термінові заходи щодо запобігання нещасного випадку чи аварійної
ситуації. Якщо при аварійній ситуації працівник не може вжити необхідних
заходів, він повинен негайно повідомити про це керівника При виникненні
аварійної ситуації оператор котельні приймає заходи по її ліквідації.
6.8. При загрозі виникнення нещасного випадку чи пошкодження обладнання, а
також для звільнення потерпілого від дії електричного струму, напруга з
електроустановки повинна бути знята негайно.
6.9. При нещасному випадку оператор приймає термінові заходи з надання
першої допомоги потерпілому і виклику за необхідностю бригади швидкої
медичної допомоги. Лікаря слід викликати у всіх випадках ураження
електричним
струмом,
незалежно
від
стану
потерпілого.
б.ІО.Оператор повинен зберегти на робочому місці ті обставини, під час яких
стався нещасний випадок, якщо це не загрожує життю людей.
6.11. При виконанні аварійно - відновлювальних робіт оператор може
припинити роботу тільки при загрозі його життю чи за дозволом керівництва.
Оператор зобов'язаний негайно повідомити свого безпосереднього керівника:
- про кожен випадок травми, отруєння, опіку, отриманих ним особисто чи
іншим працівником, а також про випадки пожежі чи виникнення аварійної
ситуації;
- про кожен випадок несправності обладнання;
запобіжних, блокуючих, сигналізуючих пристроїв, відсутність чи
пош-'кодження засобів захисту.
6.12. При аварійних ситуаціях оператор зобов'язаний:
без одержання розпорядження в аварійних випадках негайно зупинити котел і
повідомити про це особу відповідальну за газове господарство об'єкта.
6.13. Оператор повинен виконати:
а) при несправності елементів автоматики безпеки у т.ч. зникнення напруги на
цих
приладах
вивести
котли
в
неробочий
стан;
б) якщо в приміщенні виникла пожежа, що загрожує обслуговуючому
персоналу чи котлу, вжити заходів щодо гасіння пожежі, у разі необхідності
викликати пожежну команду за тел. 101 та аварійну газову службу за тел. 104
6.14. При пожежі в приміщенні з котлами, які працюють на газоподібному
паливі, негайно відключити подачу газу по газопроводу за допомогою засувки,
встановленої поза приміщенням.
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих орган
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