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Вступний інструктаж
з питань охорони праці для працівників
 
1.	Загальні відомості про установу.
Будинок дітей та учнівської молоді  розташований в будинку, що знаходиться по вул. Незалежності, 42, являє собою 3 поверхову споруду, яка обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов для працівників.
2.	Загальні правила поведінки працюючих у службових та загальних приміщеннях.
Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Будинку школяра кожний працівник зобов’язаний:
-	берегти державну 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 в службових та загальних приміщеннях;
-	утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої обов’язки;
-	дотримуватись дисципліни праці і виконувати правила внутрішнього розпорядку.
Керівництво Будинку школяра зобов’язано: створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечні умови праці, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованим законодавством про охорону праці.
Працівник зобов’язаний:
-	знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
-	дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку установи;
-	співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його здоров’ю чи життю, або здоров’ю оточуючих людей, повідомляти про небезпеку безпосередньо керівника, або іншу посадову особу.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей які його оточують.
За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду, працівники притягуються до юридичної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності.
3.	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 подовжувачі з відкритими електричними розетками, оргтехнічне обладнання з електричними проводами (комп’ютери, ксерокопіювальна техніка), побутові електрообігрівачі, електрочайники, електрокип’ятильники.
В усіх приміщеннях біля електророзеток повинні бути зроблені трафаретні яскраві написи, що вказують на величину напруги.
Мокрими руками не можна вмикати та вимикати з електромережі електроприлади.
Перед користуванням електроприладами необхідно візуально перевірити цілісність електропроводів (кабелів), електровилок.
Електроприладами з пошкодженими електропроводами (кабелями), або електровилками користуватися забороняється.
Комп’ютери повинні бути обладнані захисними екранами і вмикатися в розетки. 
4.	Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.
Система внутрішньої каналізації санітарно-побутових приміщень повинна підтримуватись в нормальному технічному стані, щоб не допустити утворення осередків антисанітарії.
При користуванні санітарно-побутовими приладами не допускати їх закупорювання.
5.	Обставини та причини можливих нещасних випадків та аварій.
Виходячи с того, що поверхні східців міжповерхових сходин у зволоженому стані являють собою небезпеку травм при падінні, повинна бути особлива увага і обережність з боку працівників під час вологого прибирання східців та змочених підошов взуття під час дощу чи снігопаду.
При постійному щоденному багатогодинному користуванні комп’ютерами виникає так званий синдром “здоровий синдром” від кінескопів моніторів. Для усунення цього негативного явища необхідно обладнати монітори, відповідно по технічним параметрам, захисними екранами.
Забороняється користуватися електроприладами з пошкодженою ізоляцією електропроводів (кабелів), а також підключати електроприлади мокрими руками.
6.	Пожежна безпека
Для забезпечення пожежної безпеки необхідно суворо виконувати та дотримуватись норм і правил пожежної безпеки.
В приміщеннях забороняється:
1.	Користуватися електронагрівачами з відкритими елементами для цілей опалення, приготування їжі тощо.
2.	Палити та застосовувати відкритий вогонь у службових та інших приміщеннях. Виконання вогненебезпечних робіт здійснювати тільки з дозволу адміністрації.
3.	Самовільно без потреби зривати пломби з вогнегасників, які знаходяться в Центрі творчості.
4.	Користуватись пошкодженими розетками та подовжувачами, вмикачами та іншими електроприладами.
5.	Обертати електролампи і світильники папером, тканиною ті іншими легкозаймистими матеріалами, експлуатувати їх із знятими ковпаками.
6.	Залишати без догляду, при виході із приміщення, увімкненими в електромережу нагрівальні прилади, радіоприймачі тощо.
Відповідальним за дотримання норм та правил пожежної безпеки та підтримки належного протипожежного режиму у службових приміщеннях є – заступник директора з АГР Цепинюк А.Б.
Порядок дії у разі пожежі.
У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов’язаний терміново телефонувати по телефонах 101,  повідомити адрес, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.
7.	Перша допомога потерпілим.
Дії працівників при виникненні нещасного випадку. Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки 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.
1. Дії при ураженні електричним струмом: 
-	необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал; 
-	 при 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 оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу (103). 
2. Дії 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 (якщо можливо свіжовипрасовану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 
3. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненнях:
-	при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба; 
-	при передбачуваному 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 підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку; 
-	при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 
4. Дії при теплових опіках: 
-	при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'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% марганцевим розчином або 5% розчином таніну;
-	при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 
5. Дії при кровотечі: 
-	для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакету), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хв.; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакету чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); 
-	при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, якi живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 
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