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ІНСТРУКЦІЯ № 8
з охорони праці для медичних працівників
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

На території закладу освіти, виробничих, санітарно - побутових
приміщень, на робочому місці слід додержуватись вимог охорони
праці, санітарії та виконувати вимоги особистої гігієни.
В процесі виконання трудових обов’язків сестра медична може
зіткнутись із такими небезпечними або шкідливими виробничими
факторами:
• ураження електричним струмом;
• падіння з висоти, на сходах;
• опіки;
• отруєння хімічними речовинами.
Якщо трапився нещасний випадок необхідно повідомити керівника
закладу та вимагати проведення розслідування у відповідності до
діючого Положення.
Не виконання працівниками цієї інструкції тягне за собою
відповідальність відповідно чинного законодавства.
II. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.
2.2.

Необхідно вдягти спецодяг.
Перевірити справність інвентаря, фізіотерапевтичної апаратури,
холодильників, апаратури маніпуляційної, та іншого обладнання.
III. ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Робоче місце утримувати в чистоті.
3.2. У випадку оголення ізоляції електропроводу, порушення заземлення
слід негайно повідомити про це завгоспу або директору педагогічного
коледжу для усунення несправності.
3.3. У разі порушення правил охорони праці іншими працівниками або якщо
загрожує небезпека для оточуючих, слід попередити їх про
необхідність виконання вимог, гарантуючих безпеку роботи.

3.4. Ліки, деззасоби, аптечки необхідно тримати в закритій шафі, у
недоступному для сторонніх місці.
3.5.
Дотримуватись всіх інструкцій щодо поводження з лікувальними
препаратами.
3.6. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• залишати дітей без нагляду в медичному блоці (кабінеті);
• залишати робоче місце на сторонніх осіб;
• залишити без нагляду ввімкнені електроприлади (навіть на
короткий час);
• переносити вантажі більші за встановлену 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
педагогічного коледжу 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 дітей 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 або дитини (учня,
вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і
якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.
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