Комунальний вищий навчальний заклад
“ Олександрійський педагогічний коледж
імені В. О. Сухомлинського”

Затверджено
наказ директора
від /У, 0$. 10!9 № 1&іОД -о

ІНСТРУКЦІЯ № 6
з охорони праці для бухгалтера, головного бухгалтера
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

1.2.

1.3.

На робочому місці можуть бути такі небезпечності:
• ураження електричним струмом при користуванні технічними
засобами;
• падіння;
• ураження під час пожежі.
Кожне робоче місце де використовуються електроприлади, електричне
та механічне обладнання тощо забезпечуються відповідними
інструкціями з охорони праці при їх експлуатації.
Не виконання працівниками цієї інструкції тягне за собою
відповідальність відповідно чинного законодавства.
II. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.

Необхідно впевнитися в справності всіх приладів, пристосувань, меблів
та іншого, що використовуються в процесі роботи протягом робочого
дня.
2.2. Перевірити справність електроарматури (електророзетки, вимикачі тощо).
2.3. Перевірити дотримання протипожежного режиму в приміщенні.
2.4. Перевірити надійність закріплення віконних фрамуг, стелажів, стендів,
планшетів та іншого.
III. ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.

Дотримуватися діючих на робочому місці інструкцій з електробезпеки, з
пожежної безпеки з охорони праці при експлуатації електромеханічного
обладнання, по наданню першої долікарської допомоги тощо.
3.2. Дотримуватися правил безпечного пересування по території та в
приміщенні установи.
3.3. Робоче місце утримувати в чистоті та порядку.

3.4.

У разі отримання травми, виявлення порушень вимог нормативів з
охорони праці слід негайно повідомити свого безпосереднього керівника
або керівника установи.
3.5. Забезпечити відповідне утримання наявних первинних засобів
пожежогасіння у відповідності до діючих нормативів.
3.6. ЗАБОРОНЯЄТЬЯ:
• ремонтувати електроапаратуру ;
• доторкатися до оголених електропроводів, контактів;
• міняти електроприлад, світильники, плафони тощо;
• користуватися несправними технічними засобами;
• приносити та зберігати в приміщеннях легкозаймисті, вибухові та
отруйні речовини;
• вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;
• використовувати не за призначенням первинні засоби
пожежогасіння;
• палити в приміщеннях;
• захаращувати шляхи евакуації;
• бігати по приміщеннях закладу;
• користуватися не справними драбинами;
• користуватися столами, стільцями при роботі на висоті більше
одного метра над рівнем підлоги;
• користуватися взуттям із нестійким каблуком;
• експлуатувати без занулення (заземленням) електроприлади, які
потребують занулення (заземлення);
• перевіряти хімічні речовини на дотик , смак;
• користуватися в приміщеннях відкритим вогнем;
• користуватися електронагрівальними приладами з відкритою
спіраллю;
• залишати без нагляду ввімкненні електроприлади навіть на
короткий час;
• переносити вантажі більші за встановлено норму ( 7 - 1 0 кг);
• виконувати роботи не передбачені трудовим договором без відома
та розпорядження керівника закладу.

І V. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Перевірити відключення від електромережі всіх електро - споживачів.
4.2. Перевірити відсутність причин виникнення пожежі.
V. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити керівництво
закладу та виконати наступні дії:

•

у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути
електрообладнання, яке знаходиться в роботі;
• у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно
терміново перекрити крани водопостачання і викликати аварійну
службу водоканалу;
• у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів
щодо евакуації із приміщення відповідно до плану евакуації, а у
разі потреби звернутися за допомогою до інших працівників;
негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101;
приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі
інструкцію з пожежної безпеки;
• у разі травмування працівника закладу необхідно надати першу
долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до
медпункту.
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