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Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з безпеки студентів (курсантів) під час літніх канікул
поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час
перебування на літніх 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.
3. Правила електробезпеки:
– під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з
розетки за шнур;
– категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких
знайдено несправність;
– 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;
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– виявивши
вибухонебезпечні
предмети,
необхідно терміново
повідомити полiцiю, управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області.
–
–
–

5. Правила протипожежної безпеки:
дотримуйтесь правил протипожежної безпеки в спекотну погоду;
гра з вогнем – одна з причин пожежі;
дотримуйтесь правил протипожежної безпеки в турпоході.

6. Правила поведінки на воді:
– купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі
повітря не нижче 20—250 С i води — не менш, ніж 18—200С;
– купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях;
– забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс, людині, яка не вміє
плавати;
– не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу;
– грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя;
– не забруднюйте воду та берег;
– не подавайте хибних сигналів тривоги;
– не користуйтесь надувними матрацами, катерами та іншими
предметами, які не призначені для плавання.
–
–
–

7. Правила культури поведінки (правила в громадських місцях):
завжди прагніть бути культурною людиною;
поступайтеся місцем людям похилого віку;
поважайте старших, не будьте грубим.

–
–
–
–

8. Категорично забороняється:
ходити на території новобудов;
купатися без догляду дорослих;
розводити вогнище в лiсi, поблизу лiнiй електропередач;
їздити на велосипеді на тій частинi дороги, де рухається транспорт.

–
–
–
–
–

9. Суворо дотримуйтесь правил:
дорожнього руху;
користування газовими, електричними приладами;
поведінки дітей на воді;
користування пасажирським люфтом;
протипожежної безпеки.

10. Вимоги безпеки життєдіяльності студентів (курсантів) при
виникненні надзвичайної або аварійної ситуації
10.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, а чітко і спокійно
виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд.
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10.2. Слід зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію,
повідомити про місце свого перебування.
10.3. 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.
10.4. У разі можливості слід залишити територію аварійної небезпеки.
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ВИКОНАВЕЦЬ:
Провідний інженер
з охорони праці

В.Г. Жданова

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з адміністративно - господарської
діяльності

О.Т. Фокін

Начальник юридичного
відділу

М.В.Новиков
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