ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Ректора
Університету ДФС України
_______________ П.В. Пашко
від «__ » ________ 2017 № ____

ІНСТРУКЦІЯ
з техніки безпеки
для студентів (курсантів) на зимових канікулах

Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з безпеки студентів (курсантів) під час зимових канікул
поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час
перебування студентів (курсантів) на зимових канікулах.
1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу»,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №
563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, «Правил пожежної
безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»,
затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної
охорони від 30.09.1998 № 348/70.
1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила
надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях,
мати необхідні знання і навички користування медикаментами.
–
–
–
–
–
–
–

–

2. Правила дорожнього руху:
ходити тільки по правій стороні тротуару;
дорогу переходити не поспішаючи;
не можна переходити дорогу навскіс;
переходячи дорогу слід подивитися наліво, дійшовши до середини
зупинитися i подивитися направо;
якщо не встигли перейти вулицю i рух транспорту почався, слiд
зупинитися на середині вулиці i зачекати, поки рух припиниться;
якщо немає тротуарів, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти
назустріч транспорту, що рухається;
коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете
посковзнутися і впасти. При переході дороги будьте особливо пильні.
Переходьте її лише на переході й уважно придивляйтеся, щоб не було
поблизу машини. Або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися;
залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає
потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні. Обходьте
транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня
видимість. Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній
всю увагу.

3. Правила електробезпеки:
– під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з
розетки за шнур;
– категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких
знайдено несправність;
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– не торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під
напругою;
– пам’ятайте: зовнiшнiми ознаками несправності електропроводки або
приладів є специфічний запах пiдгораючої ізоляції, з’явлення іскри,
перегрівання штепсельних розеток i вилок.
4. Вибухонебезпечні предмети
До виявлених вибухонебезпечних предметів нi в якому разі не можна
торкатись,
перекладати,
розряджати,
зберігати;
забороняється
використовувати снаряди для розведення вогню; не можна збирати, здавати
снаряди в металобрухт; виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно
терміново повідомити поліцію.
5. Правила протипожежної безпеки
Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки під час встановлення
ялинок, під час проведення новорічних свят. Гра з вогнем – одна з причин
пожежі. Категорично забороняється зривати петарди та запускати салюти в
зв’язку з військовими діями на сході України.
6. Правила поведінки на кризі
Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невідома; не виходьте на кригу
під час льодоходу, снігу i сильних перепадів температури повітря; не
збирайтесь на кризі великими групами.

–
–
–
–
–
–

7. Правила поведінки при користуванні електричними приладами
При користуванні електричними приладами не можна:
залишати без догляду ввімкнені прилади;
ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки
можуть перегрітися;
вмикати у розетку декілька приладів одночасно;
торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або
оголенні електричного проводу, поломці розетки;
вмикати несправні електричні праски, самовари тощо;
стукати по екрану телевізора, що згас, він може зайнятися або
вибухнути; телевізор необхідно негайно вимкнути.

8. При користуванні нагрівальними приладами не можна:
– вмикати їх через трійник та розміщати під розетками;
– накривати, адже прилад перегрівається;
– використовувати у тривалому режимі.
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9. Правила безпечного користування побутовими газовими
приладами
Гази, і особливо продукти їх згоряння, спричиняють отруйну дію, тому
треба дотримуватися особливої обережності. Необхідно провітрювати
приміщення, де є газові прилади.
10. Забороняється:
– користуватися газовими колонками при відсутності тяги;
– відкривати кран газопроводу, не перевіривши, чи закриті всі крани
газової плити;
– стукати по кранах, пальниках твердими предметами;
– сушити речі над газовою плитою.
Почувши запах газу, перекрийте кран газопроводу і зателефонуйте 104.
11. Дії студента (курсанта) при виявленні запаху газу
Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних
правил:
не вмикайте електрику;
не запалюйте сірники;
не паліть;
провітріть приміщення;
перекрийте крани газоподачі;
викличте аварійну бригаду за номером 104.
Будьте обережні: запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже
це може призвести до загоряння газу та його вибуху.
12. Вимоги безпеки життєдіяльності студентів (курсантів) при
виникненні надзвичайної або аварійної ситуації
12.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, а чітко і спокійно
виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд.
12.2. Слід зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію,
повідомити про місце свого перебування.
12.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, потрібно
зателефонувати до служб екстреної допомоги за телефонами:
101– пожежна охорона;
102 – поліція;
103 – швидка медична допомога;
104– газова служба;
Коротко описати ситуацію, назвати адресу, де сталася надзвичайна
ситуація, а також своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.
12.4. У разі можливості слід залишити територію аварійної небезпеки.
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