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ІНСТРУКЦІЯ № 28
з безпеки життєдіяльності при проведенні
новорічних заходів
І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Наказом по закладу визначається посадова особа відповідальна за
проведення конкретного організованого заходу.
Ознайомити задіяних в заході з планом евакуації на випадок пожежі,
проінструктувати їх з питань безпеки життєдіяльності та оформити як
цільовий інструктаж.
Всі задіяні працівники повинні суворо дотримуватися вимог правил
безпеки та цієї інструкції.
Відповідальний повинен слідкувати за дотриманням правил пожежної
безпеки, БЖД дітьми, працівниками, гостями під час проведення заходу.
Можливі небезпечні ситуації:
- пожежа;
- ураження електрострумом;
- падіння ялинки;
- падіння біля ялинки учасників свята під час рухомих ігор.

II. ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДІВ
2.1.

Встановити ялинку на стійкій основі, з таким розрахунком, щоб не
утруднювати вихід з приміщення. Віти ялинки мають знаходитися на
відстані не менше одного метра від стін і стелі.
2.2. Оформлення ілюмінації ялинки повинен проводити лише досвідчений
електрик.
2.3. Ілюмінація ялинки має бути змонтована міцно, надійно, з дотриманням
вимог Правил влаштування електроустановок. Лампочки в гірляндах
повинні бути не більше 25 Вт. Електроживлення повинно бути гнучким,
з мідними жилами, справними: ізоляцією та штепсельними з ’єднаннями.
2.4 При оформленні ялинки забороняється:
- використовувати для прикрашання целулоїдні та інші легкозаймисті
іграшки, прикраси;

- обкладати підставку і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, як не
просочені вогнегасною сумішшю.
2.5.
Особі, відповідальній за проведення заходу (ранку, дискотеки, балу
тощо) необхідно:
- перевірити готовність основного і запасного виходу на випадок
евакуації з приміщення;
забезпечити
наявність
первинних
засобів
пожежогасіння
(вогнегасників, піску, води, немеханізованого ручного пожежного
інструменту тощо).
- перевірити справність телефонного зв’язку;
- при несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів,
мигтіння лампочок, іскріння та ін.) негайно вимкнути ілюмінацію і не
вмикати до з ’ясування несправностей та їх усунення.

III. ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
3.1. Відповідальний за проведення заходу повинен слідкувати за дотриманням
правил пожежної безпеки учасниками заходу та гостями.
3.2. ЗАБОРОНЯЄТЬЯ:
• застосовувати пальні матеріали, не оброблені вогнезахисними
сумішами для декорацій, сценічного обладнання, виготовлене з
пальних синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон
(пінопласту, поролону, полівінілу та ін.);
• використовувати хлопавки, дугові прожектори, влаштовувати
світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які
можуть викликати загоряння, курити, запалювати свічки,
користуватися відкритим вогнем;
• утримувати двері запасних виходів замкненими;
• брати участь у святі ялинки дітей і дорослих вдягнених у костюми
із вати, паперу, марлі та подібних їм легкозаймистих матеріалів,
що не просочені вогнезахисною сумішшю;
• використовувати саморобні електричні гірлянди, а також
електролампи напруго 220 В;
• застосувати для ілюмінації ялинки бенгальські вогні, феєрверки та
подібне.

IV. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАХОДІВ
4.1.
4.2.
4.3.

Необхідно
відключити
ілюмінацію ялинки,
освітлення,
електроспоживачі.
Перевірити приміщення з метою забезпечення пожежної безпеки.
Замкнути приміщення.

інші

V. В АВАРІЙНИХ ВИПАДКАХ
5.1.

5.2.

У випадку виникнення пожежі дії працівників повинні бути спрямовані
на забезпечення безпеки дітей, їх евакуації та рятування:
• повідомити про пожежу до пожежної частини телефоном (101), при
цьому необхідно чітко назвати адресу, місце виникнення пожежі, а
також повідомити свою посаду та прізвище;
• приступити до евакуації з приміщення (вивести в залежності від
обставин через основний та (або) запасний виходи);
• сповістити про пожежу керівника закладу.
• вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння
до приїзду пожежних підрозділів.
У разі будь якої аварійної ситуації необхідно негайно повідомити
керівника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків
аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити
відповідні аварійні служби та служби допомоги.
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