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1. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ПРАЦIВНИКIВ

Трудова дисциплiна грунтуеться на свiдомому i сумлiнному виконаннi правил.

Працiвники приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом або на

конкурснiй ocHoBi згiдно з чинним Законодавством. Вони можуть працюваТи За

сумiсництвом згiдно з чинним Законодавством.
Yci працiвники rrри прийнятi на роботу i в процесi роботи rтроходять iнструктаж

(навчання ) з питань охорони працi, пожежноi безпеки , надання першоi невiдклаДноТ

допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, про правильнi дii при виникненнi аварiйноi
ситуацiТ.

!опуск до роботи осiб, якi не пройшли медичний огляд, навчання, iнструктаж i
перевiрку знань з охорони працi ЗАБОРОНЯ€ТЬСЯ.

Працiвники Унiверситету ЗОБОВ'ЯЗАНI:

- виконувати правила внутрiшнього трудового розпорядку, дотримуватись
дисциплiни працi, трудитися сумлiнно;

- виконувати вимоги з охорони працi, безпеки життсдiяльностi, передбаченi

вiдповiдними правилами та iнструкцiями ;

- на територii Унiверситету необхiдно користуватися тiльки встановленими
маршрутами та проiЪдами не ходитись там, де небезпечно (по схилах, ямах, льоду,
осколках скла тощо);

- з метою запобiгання травматизму та дотримування п.6.3. Правил технiчноi
експлуатацiТ електроустановок споживачiв, категорично забороняеться вхiд cTopoHHix
осiб до примiщень з пiдвищеною небезпекою, якими зокрема явля€ться примiцення
електрощитовоi, яке перебувае пiд постiйною наlrругою .

- небезпеку становлять вiдкритi люки, колодязi, ями. Вони повиннi бути надiйно
закритi або огородженi. Переплигувати або переходити через них по випадкових, а не

спецiально обладнаних переходам заборонясться;
- робочi мiсця, проходи, запаснi виходи не повиннi загромаджуватись i повиннi

утримуватись у чистотi;
- забороняеться пi}лити на робочих мiсцях. Палити виключно в спецiшlьно

вiдведених мiцях;
- бережно ставитися до обладнання, iнвентарю, MaTepia,TiB, навчaUIьних посiбникiв

тощо;
- обов'язково проходити первинний медичний огляд при оформленнi на роботу та в

установленi строки перiодичний медичний огляд.
Коло обов'язкiв (робiт), що ii викоЕуе кожен працiвник за своею спецiальнiстю,

квалiфiкацiсю чи посадою визначасться посадовими iнструкцiями, правилами
внутрiшнього розпорядку Унiверситету та вiдповiдними нормативно-правовими актами.

2. OCHOBHI положЕння зАкону укрАiни (про охорону прАць,
кодЕксу зАконIв про прАцю укрАiни

OcHoBHi положення щодо реалiзацii конституцiйного права громадян на охорону
працi, ik життя i здоров'я у процесi труловоi дiяльностi визнача€ Закон Украiни "Про
охорону працi", введений в дiю Верховною Радою з 14 жовтня 1992 р., який поширюсться
на всlх громадян, що працюють.



2.1. Труловий договiр

Згiдно зi статтею 21 Кодексу законiв про працю, трудовий договiр - це угода мiж
працiвником i роботодавцем, за якою працiвник зобов'язусться виконувати певну роботу з

додержанням вимог внутрiшнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов'язуеться
забезпечувати умови працi, передбаченi чинним законодавством та виплачувати

працiвниковi заробiтну плату.
Трудовий договiр може бути безстроковим, що укладасться на невизначений строк;

на визначений двома сторонами строк; таким, що укладаеться на час виконання певноi

роботи.
Труловий договiр укладаеться, як правило у письмовiй формi.
Контракт - це особлива форма трудового договору, в якому строк його дiТ, права,

обов'язки та вiдповiда,rьнiсть cTopiH, умови матерiального забезпечення i органiзацiТ працi
працiвника, розiрвання договору можуть встановлюватись угодою cTopiH.

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19.03.1994 р. J\Ъ170 "Про
впорядкування застосовування контрактноi форми трудового договору " встановлено, що
ця форма договору застосовуеться у випадках, безпосередньо передбачених чинним
законодавством.

Роботодавець не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не

обумовленоi трудовим договором.
Переведення працiвника на iншу роботу допускасться тiльки за його згодою, KpiM

випадкiв переведення в разi виробничоТ потреби на строк до 1 мiсяця на не обумовлену
трудовим договором роботу, якщо стан здоров'я працiвника да€ можливiсть tf виконувати.

Роботодавець не ма€ права перемiщувати працiвника на роботу, протипокi}зану
йому за станом здоров'я .

Роботодавець може розiрвати трудовий договiр з працiвником, який е членом
профспiлки, тiльки за trогодженням з профспiлковим органом:

- у разi змiни в органiзацiТ виробництва i працi;
- скорочення чисельностi або штату працiвникiв;
- виявленi невiдповiдностi працiвника займанiй посад або виконуванiй роботi

внаслiдок недостатньоi кваrriфiкацiТ або стану здоров'я, якi заважають продов}кенню даноi
роботи:

- систематичного невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв,
покладених на нього трудовим договором або правилами внутрiшнього трудового

розпорядку, якщо на працiвника ранiше застосовувалися заходи дисциплiнарного або
громадського стягнення;

- прогулу (в тому числi вiдсутностi на бiльше трьох годин протягом

робочого дня) без поважних причин;
- нез'явлення на роботу протягом бiльше нiж 4 мiсяцi пiдряд внаслiдок тимчасовоi

непрацездатностi (KpiM випадкiв трудового калiцтва та професiйного захворювання,
вiдпустки по вагiтностi i родах та ряду окремих випадкiв, передбачених чинним
законодавством);

- появi на роботi в нетверезому cTaHi, cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння;
- винних дiй працiвника, який безпосередньо обслуговуе грошовi або ToBapHi

цiнностi, якщо цi дiТ дають пiдстави втрати довiр'я до нього;
- у визнаннi в дiях працiвника, який виконуе виховнi функцii, аморального вчинку,

не сумiсного з продовженням даноТ роботи.



2.2. Робочий час та час вiдпочинку

Тривалiсть робочого часу не може перевищувюи 40 годин на тиждень. Скорочена
тривалiсть робочого часу встановлюеться для працiвникiв BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - Зб
годин на тиждень.

Щля працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi, - не бiльше як
26 годин на тиждень.

Тривалiсть роботи напередоднi святкових неробочих днiв скорочу€ться на одну
годину.

Нiчним вважаеться час з22години вечорадо б години ранку.
При роботi в нiчний час встановлена тривалiсть роботи (змiни) скорочусться на

одну годину.
Тривалiсть щотижневого безперервного вiдпочинку IIовинна бути не менш як 42

години.
Надурочнi роботи можуть проводитись лише з дозволу профспiлкового KoMiTeTy

iнституту i не повиннi перевищувати для кожного працiвника чотирьох годин протягом
двох днiв пiдряд i 120 годин на piK. Робота в надурочний час оплачусться при погодиннiй
системi оплати - в розмiрi 100 % тарифноТ ставки. У разi пiдсумованого облiку робочого
часу оплачуються як надурочнi Bci години, вiдпрацьованi понад встановлений робочий
час.

YciM працiвникам надаються вiдпустки iз збереженням мiсця роботи i середнього
заробiтку.

Щорiчна вiдпустка не може бути меншою24 календарних днiв.

2.З. Охорона працi жiнок та осiб молодше 18 poKiB

Конституцiя Украiни (ст. 24) на вищому законодавчому piBHi закрiпила piBHicTb
прав жiнки i чоловiка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи анатомiчну та
фiзiологiчну особливостi жiночого органiзму, iнтереси охорони материнства i дитинства,
встановлюе спецiальнi норми, що стосуються охорони працi та здоров'я жiнок.

Вiдповiдно до ст. 174 Кодексу законiв про працю УкраiЪи (КЗпП) заборонясться
ЗаСТОСУВання працi жiнок на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпечними
умовilми працi, якi потребують фiзичних зусиль на ix виконання.

Заборонясться також зЕIлучати жiнок до пiднiмання i перемiщення речей, маса яких
ПеРеВИЩУ€ ВСТановленi для жiнок норми, MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни 10
ГРУДНЯ 199З року видzrло наказ JЪ241, яким встановленi граничнi норми пiдiймання i
перемiщення важких речей жiнками:

- пiдiймання i перемiщення вантажiв при чергуваннi з iншою роботою (до 2 разiв на
годину) - 10 кг;

- пiдiймання i перемiщення вантажiв постiйно протягом робочоi змiни - 7 кг.
Причому в обох випадках сумарна маса вантажу, який перемiщуеться протягом

КОЖНОТ ГОДини робочоi змiни, не повинна перевищувати 350 кг - з поверхнi робочого
мiсця i 175 кг з пiдлоги.

У законодавчих актах про охорону працi придiляеться значна увага наданню пiльг
вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB.

ЗГiднО зi ст. 178 КЗпП вагiтнi жiнки, вiдповiдно до медичного висновку, повиннi
бУТИ переведенi на легшу роботу, яка виключа€ вплив на них шкiдливих та виробничих
факторiв та недопустимого фiзичного навантаження.
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Вiдповiдно до ст. 179 КЗпП, на пiдставi медичного висновку, жiнкам нада€ться
оплачувана вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю 70 календарних днiв
до пологiв i 56 календарних днiв пiсля пологiв, починаючи з дня пологiв, якi
обчислюються сумарно i надаються жiнкам повнiстю незzlлежно вiд кiлькостi днiв,
фактично використаних до пологiв.

Пiсля закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за бажанням жiнки
iй надаеться частково оплачувана вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного BiKy з виIIлатою за цi перiоди матерiа-шьноi допомоги за рахунок коштiв Фонду
соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi, а також
додаткова неоплачувана вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення нею BiKy шести
poKiB.

Чинне законодавство особливу увагу придiляе захисту життя i здоров'я
неповнолiтнiх, тобто осiб, якi не досягли 18 poKiB.

Щопускаеться за згодою одного з батькiв прийняття на роботу учнiв
загальноосвiтнiх шкiл для виконання роботи, яка не завдас шкоди iiHboMy здоров'ю , у
вiльний вiд навчання час при досягненнi ними 14-рiчного BiKy (на час шкiльних канiкул).

Як правило неповнолiтнi приймаються на роботу пiсля досягнення 16 poKiB.
Iх забороня€ться залучати до робiт, передбачених Перелiком важких робiт i робiт iз

шкiдливими i небезпечними умовами працi, затвердженим наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я вiд 1 березня 1994 р. JФ 46.

Щля пiдлiткiв встановлено обмеження щодо пiдiймання i перемirцення вантажiв.
Згiдно з Граничними нормами пiдiймання та перемiщення вантажiв неповнолiтнiми

вiд 15 до 18 poKiB пiдлiткiв забороняеться приймати на роботи, якi пов'язанi виключно з
пiдiйманням, утриманням або перемiщенням важких речей (наказ MiHicTepcTBa охорони
здоров'я вiд22.0З.1996 р.JФ 59). Перемiщення вантажiв не повинно становити бiльше нiж
1/3 робочого часу неповнолiтнiх.

Законодавство передбачае попереднiй i перiодичний медичний огляд осiб молодше
18 poKiB.

Попереднiй медичний огляд tIроводиться перед прийняттям на роботу з метою
ВИЯВЛення Придатностi пiдлiтка за станом здоров' до виконання Його маЙбутньоТ роботи .

ПеРiОдичний медичний огляд проводиться щорiчно до досягнення ним 21 року i
МаС За метУ здiЙснення постiЙного медичного контролю за станом здоров'я, з'ясування
впливу виробничого середовища на його органiзм.

. Законодавство забороняс зtшучати неповнолiтнiх до нiчних, надурочних робiт та
робiт у вихiднi днi.

вечiрня змiна для них повинна закiнчуватись не пiзнiше 22 години.
ЩОРiчна вiдпустка неповнолiтнiм працiвникам нада€ться тривалiстю 31

календарний день.
заробiтна плата працiвникам молодше 18 pokiB, незважаючи на скорочену

тривалiсть щоденноТ роботи, виплачуеться в такому ж розмiрi, як працiвникам
вiдповiдних категорiй при повнiй тривалостi щоденноТ роботи .

2.4. Колективний договiр (Угода)

ЗГiдно з Законом "Про колективнi договори i угоди " колективний договiр
укладаеться мiж роботодавцем i профспiлковим KoMiTeToM.

ОСновна його мета - регулювання виробничих, трудових i соцiа-rrьно-економiчних
вiдносин.
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Умови колективного договору е обов'язковими для cTopiH, якi ix уклzrли.

Забороняеться включати до договорiв умови, що погiршують становище працiвникiв
порiвняно з чинним законодавством. TaKi умови е недiйсними (ст. 5 ЗаконУ "ПРО

колективнi договори i угоди "). У колективному договорi встановлюсться взасмнi

зобов'язання cTopiH щодо змiн в органiзацii виробництва i працi; нормування i оплата

працi, встановлення гарантiй, пiльг; режиму роботи, тривалостi робочого часу i
вiдпочинку; умов i охорони працi; забезпечення житлово-побутового, купьтурного,
медичного обслуговування, органiзацii оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв тоrцо.

Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв унiверситету
незtL]Iежно вiд того, чи € вони членами профспiлки, i е обов'язковими як для роботодавця,
так i для працiвникiв.

Колективний договiр набирас чинностi з дня його пiдписання представниками
cTopiH i дiс до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний

договiр.
Колективний договiр обов'язково мiстить в собi роздiл "Охорони працi ".

В цьому роздiлi передбачено] права працiвникiв на охорону працi пiд час роботи,
розмiри вiдшкодувань шкоди, забезпечення працiвникiв певних категорiй спецодягом i

засобами iндивiдуального захисту .

2.5. Пiльги та компенсацii за важкi та шкiдливi умови працi

Законодавство про охорону працi передбачае створення здорових i безпечних р{ов
прачi згiдно з тим piBHeM розвитку наук i технiки, який icHye в державi i передбачений

дiючими нормативними актами про охорону працi. Там, де неможливо забезпечити
належнi умови працi, передбачено надання працiвникам рiзних пiльг i компенсацiй, до
яких нzLпежать :

- надбавки до тарифноi ставки (окладу) вiд 2 до 24 О/о за роботу в шкiдливих i
особливо шкiдливих умовах працi визначаються на пiдставi атестацiТ робочих мiсць за

умовами працi;
- щорiчнi додатковi вiдпустки, якi згiдно з Законом "Про вiдпустки " надаються:
а) за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi - до 35 кirлендарних днiв;
б) за особливий характер працi - для працiвникiв, робота яких пов'язана з

пiдвищеним нервово-психiчним та iнтелектуальним навантаженням - тривалiстю до 35

днiв.
Також передбачено надання додатковоi вiдпустки працiвникам з ненормованим

робочим днем тривалiстю до 7 ка-пендарних днiв згiдно iз списками посад, робiт та
професiй . визначених колективним договором.

2.6. Правила внутрiшнього трудового розпорядку та вiдповiдальнiсть за
порушення цих правил

Працiвники зобов'язанi вiдповiдно до норм чинного законодавства УкраТни знати i
виконувати вимоги iнструкцiй з охорони працi та посадових (робочих) iнструкцiй,
правила поводження з механiзмами, устаткуванням та iншими засобами виробництва,
користування засобами iндивiдуаJIьного i колективного захисту. Утримувати в чистотi
свос робоче мiсце i передавати робiтнику, який його замiнюе, обладнання та
tIристосування у справному cTaHi.
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Старанно ставитися до ycix видiв навчання (iнструктажу) якi проводить

роботодавець, бо в разi незнання вимог iнструкцiй робiтника не мають права залучати до

роботи. Пiд час роботи працiвники повиннi користуватись вiдповiдним спецодягом,

спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуаrrьного захисту, проходити медичний огляд.

Обов'язок працiвника спiвробiтничати з роботодавцем у справi органiзацii
безпечних i нешкiдливих умов працi. Вживати необхiднi заходи щодо усунення будь-якоi
загрозливоi виробничоi ситуацii, яка може викликати аварiю або нещасний випадок.
Працiвники повиннi виконувати тiльки ту роботу, яку iм доручено, повiдомляти свого
керiвника про Bci виробничi ситуацii , якi можуть спричинити шкоду життю та здоров'ю
працюючих, про кожний нещасний випадок, що стався з ним або iншим працiвником.

Невиконання працiвником його обов'язкiв е порушенням трудовоi дисциплiни, за

яке до нього можуть застосовувати заходи дисциплiнарного вIIливу, TaKi як догана або

звiльнення з роботи.
Роботодавець може звiльнити працiвника за прогул (у тому числi за вiдсутнiсть на

роботi бiльше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин та появу його на

роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння).
KpiM дисциплiнарного стягнення, до нього можуть застосовуватись MaTepia,TbHi

заходи впливу (позбавлення премiТ, iнших заохочувальних виплат, якщо вони передбаченi
колективним договором ).

2.7. Спстема управлiння охороною працi (СУОП).

Метою СУОП е забезпечення процесiв формування здорових i безпечних умов
працi. Основним принципом if функцiонування € зв'язок процесу виробництва з засобами
та заходами щодо полiпшення безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
додержання виконавчоТ, трудовоi i технологiчноi дисциплiни та економiчна зацiкавленiсть
Bcix суб'ектiв виробничого процесу у пiдвищеннi безпеки та полiпшення умов працi .

Управлiння охороною працi здiйснюе ректор унiверситету. Для цього в

унiверситетi визначенi посадовi обов'язки Bcix керiвникiв структурних пiдроздiлiв з

питань охорони працi.
Керiвник органiзовуе розробку нормативних aKTiB про охорону працi, що дiють в

межах унiверситету та забезпечення ними працюючих, проведення експертизи
KoнcTpyкTopcbKoi та технологiчноi документацii, навчання та перевiрку знань працюючих.

Для забезпечення дiТ СУОП керiвник Унiверситету органiзовус повсякденний
контроль з боку керiвникiв робiт, пiдроздiлiв та iнших посадових осiб; контроль з боку
iнженера з охорони працi.

OcHoBHi задачi, якi необхiдно вирiшити:
професiйний добiр працiвникiв окремих професiй;
навчання працiвникiв безпечних методiв працi i пропаганди з питань охорони

- забезпечення безпеки виробничого устаткування;
- забезпечення безпеки технологiчних процесiв;
- забезпечення безпеки будiвель i спорул;
- нормалiзацiя санiтарно-гiгiенiчних умов працi;
- забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального та колективного захисту;
- забезпечення оптимzlльних режимiв працi та вiдпочинку працiвникiв;
- санiтарно-побутове обслуговування працiвникiв.
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.Щля вирiшення основних задач роботодавець:
а) створюе комiсiю в Унiверситетi для перевiрки знань посадових осiб та

робiтникiв з питань охорони працi, забезпечуе навчання та перевiрку знань членiв цiеi
KoMicii та визначае порядок i термiни проведення навчання, iнструктажу та перевiрки
знань працiвникiв;

б) забезпечуе:
- cTpyKTypHi пiдроздiли нормативними актами про

попереджуваJIьними плакатами та знаками безпеки;
охорону працi,

- систематичне обстеження виробничого устаткування та приведення його у
вiдповiднiсть з вимогами нормативних aKTiB про охорону працi, в необхiдних випадках -
здiйснюе замiну новим безпечним устаткуванням;

- своечасне проведення планово-попереджувальних peMoHTiB устаткування;
- сво€часне проведення оглядiв та планово-попереджувilльних peMoHTiB будiвель та

споруд :

в) комплектуе служби, якi здiйснюють нагJuIд за експлуатацiею та технiчним
станом будiвель i споруд;

г) забезпечуе проведення атестацii робочих мiсць на вiдповiднiсть iх нормативним
актам про охорону працi;

д) забезпечуе працiвникiв засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до дiючих
норм i органiзуе ix видачу, зберiгання та використання;

е) забезпечуе оптимальнi режими працi i вiдпочинку для Bcix працiвникiв з

урахуванням специфiки iхньоi працi;
е) забезпечус проведення попереднiх (при влаштуваннi на роботу ) та перiодичних

медичних оглядiв працiвникiв;
ж) забезпечус працiвникiв санiтарно-побутовими примiщеннями;
з) органiзовус при прийнятi на роботу професiональний добiр працiвникiв, що

зайнятi на виконаннi робiт з пiдвищеною небезпекою, на пiдставi встановлення iх
фiзiологiчноТ та психологiчноi придатностi до безпечного виконання робiт.

Згiдно з чинним законодавством роботодавець зобов'язаний iнформувати
працiвника пiд розписку про умови працi в Унiверситетi, наявнiсть на робочому мiсцi, де
BiH буле працювати небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв. Про це на заявi
працiвник ставить свiй пiдпис про те, що з умовами працi BiH ознайомлений, так як
дiючим законодавством не передбачена окрема форма вiдповiдного документа.

Bci працiвники Унiверситету повиннi проходити KpiM вступного iнструктажу, ще
первинний, повторний, позаплановий та цiльовий iнструктажi.

Первинний iнструктаж проводиться безпосередньо на робочому мiсцi. Тiльки пiсля
його проведення i вiдповiдного стажування адмiнiстрацiя може допустити робiтника до
самостlиноt роооти .

Повторний iнструктаж проводиться 1 раз на квартал на роботах з пiдвищеною
небезпекою .

На iнших роботах BiH проводиться 1 раз на шiсть мiсяцiв.
Позаплановий iнструктаж проводиться з робiтником при змiнi технологiчного

процесу, переглядi правил, порушеннi працiвником вимог iнструкцiй з охорони працi,
виникненнi нещасного випадку, на вимогу осiб, що здiйснюють нагляд та контроль за
станом охорони працi, при перервi в роботi бiльше нiж 60 календарних днiв, а для робiт з
пiдвищеною небезпекою - З0 календарних днiв.

__]
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I_{iльовий iнструктаж проводиться пiд час допуску до виконання робiт, не

пов'язаних з безпосереднiми обов'язками працiвника; лiквiдацii aBapii, стихiйного лиха;

проведеннi робiт, на якi оформляеться наряд-допуск, тощо.

Проведення робiт з пiдвищеною небезпекою
При ix виконаннi необхiдно придiляти особливу увагу органiзацii безпечного

виконання робiт, навчання та iнструктажу працюючих. I_{i роботи повиннi виконуватись
тiльки персоналом, який пройшов спецiа-llьне навчання, стажування та перевiрку знань.

.Щопуск працiвникiв до робiт з пiдвищеною небезпекою здiйснюеться тiльки за наявностi
"Наряду-допуску на виконання робiт з пiдвищеною небезпекою ".

Вiдповiдальними за органiзацiю та виконання цих робiт е :

- осооа, яка видас наряд-допуск;
- вiдповiдальний керiвник робiт;
- особа, яка допускае до роботи.
Видавати наряд-допуск на проведення робiт з пiдвищеною небезпекою мають

право: головний iнженер, проректор з фiнансово-господарськоТ роботи, керiвники
самостiйних структурних пiдроздiлiв. Перелiк посад таких осiб затверджуеться ректором
Унiверситету.

Особа, яка вида€ наряд-доlrуск, несе вiдповiдальнiсть за необхiднiсть i можливiсть
проведення робiт з пiдвищеною небезпекою, правильнiсть та trовноту заходiв безпеки, що
вказанi в нарядi-допуску, достатнiсть квалiфiкацii осiб, якi rrризначаються
вiдповiдальними керiвниками та вiдповiда:tьними виконавцями, а також за достатню
квалiфiкацiю виконавця робiт.

Вiдповiдальним керiвником робiт можуть бути призначенi заступники керiвникiв
структурних пiдроздiлiв.

Вiдповiда-пьний керiвник зобов'язаний особисто провести iнструктаж з

вiдповiдальним виконавцем робiт та перiодично особисто здiйснювати контроль за
правильним веденням робiт.

Вiдповiдальним виконавцем робiт можуть бути призначенi особи з числа
iнженерно-технiчного персоналу.Як виняток допускаеться призначати спецiалiста, який
пройшов навчання i перевiрку знань з питань охорони працi.

Вiдповiдальний виконавець робiт повинен провести iнструктаж з виконавцями
робiт, постiйно здiйснювати особистий контроль за додержанням вимог безпеки.

Особою, яка допускас до роботи, може бути керiвник того пiдроздiлу, на територii
якого булуть виконуватись роботи. Вона несе вiдповiдальнiсть за правильну безпечну
пiдготовку об'скта до проведення робiт, вiдключення його вiд енергоносiiв.

Виконавцi повиннi дотримуватись вимог iнструкцiй, застосовувати необхiднi
запобiжнi заходи та засоби iндивiдуального захисту.

Що робiт з пiдвиrценою небезпекою не можуть зrlлучатися особи молодше 18 poKiB.
Бланк наряд-допуску оформляеться в двох екземплярах, на добу або на строк , не бiльше
як 5 дlб. lз закlнченням змiни наряд-допуск здаеться керiвнику робiт. На початку
наступноТ змiни керiвник пересвiдчуеться , що виконавцi у тому ж складi, i дас дозвiл на
роботу. Якщо в бригадi вiдбулися змiни, виписуеться новий наряд-допуск. Iз закiнченням
роботи наряд-допуск пiдписуеться вiдповiдальним керiвником, вiдповiдальним
Виконавцем робiт та особою, що допускае до роботи, i передаеться особi, яка видала
наряд-допуск.

Посадовi особи вiдповiдно до перелiку посад, що мiстяться в додатку З до
Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
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охорони працi, затвердженого наказом !ержавного KoMiTeTy Украiни з нагляду за

охороною працi вiд 26.01,2005 р. JФ 15, до початку виконання своiх обов'язкiв та
перiодично, один раз на три роки, проходять навчання i перевiрку знань з питань охорони
працi.

Чинне Законодавство передбачае право працiвника на захист свого життя та

здоров'я. Якщо в процесi роботи з'ясуеться, що виробнича ситуацiя, яка створилася,
становить небезпеку для життя чи здоров'я працiвника або для iнших людей, що його
оточують, чи навколишнього середовища, BiH ма€ право вiдмовитися вiд дорученоТ

роботи. Про наявнiсть такоТ ситуацii працiвник мае проiнформувати роботодавця.
Пiдтвердження цього факту проводиться спецiалiстами з охорони працi за участю
представника профспiлки та уповноваженого трудового колективу. У цьому випадку за

перiод простою, якщо BiH виник не з вини працiвника, йому виплачуеться середнiй
заробiток.

За стан виробничоi ситуацii, що загрожу€ життю чи здоров'ю працiвника, а також у
випадку порушень вимог Закону "Про охорону працi ", iнших нормативних aKTiB, умов
колективного договору з питань охорони працi працiвник мае право вимагати розiрвання
трудового договору.

Обов'язковим медичним оглядам (попередньому та перiодичним пiдлягають
працiвники, зайнятi на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами
працi або таких, де € потреба у професiйному доборi, та працiвники ycix професiй BiKoM до
2l року.

Обов'язковi перiодичнi медичнi огляди проводяться зiL,Iежно вiд характеру
виконуваних робiт чи на передбачений TepMiH ix проведення - 1 раз на piK, 1 раз на 2 роки.

У разi, коли працiвник за станом здоров'я не може виконувати роботу, BiH мае бути
переведений на легшу роботу вiдповiдно до медичного висновку.

Медичний висновок лiкарсько-консультативноi KoMicii (ЛКК) або медико-
соцiальноi експертноi KoMicii (МСЕК) с обов'язковим для роботодавця. Проте переведення
працiвника на iншу (легшу) тимчасову чи постiйну роботу може мати мiсце лише за його
згодою. При переведеннi працiвника за його згодою на iншу постiйну нижче оплачувану

роботу за ним зберiгаються його попереднiй середнiй заробiток протягом двох тижнiв з

дня переведення. Якщо працiвник потребуе тимчасового переведення на легшу нижче
оплачувану роботу в Dезультатi одержаноi травми, за ним зберiгасться середньомiсячний
заробiток на TepMiH, визначений ЛКК, або до встановлення МСЕК стiйкоi втрати
працездатностi. Якщо роботодавець не забезпечус потерпiлого вiдповiдною роботою,
Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв та професiйних захворювань
сплачус потерпiлому страхову виплату у розмiрi його середньомiсячного заробiтку.

Роботодавець зобов'язаний :

- зберегти за працiвником на час проходження медогляду мiсце роботи i середнiй
заробiток;

- забезпечити присутнiсть працiвникiв на медоглядi вiдповiдно до плану-графiку, а
ТаКОЖ органiзувати позачерговиЙ медогляд, якщо працiвник вважае, що погiршення стану
його здоров'я пов'язано з умовами працi;

не приймати на робоry осiб з протипокaваннями за станом здоров'я .

BiH мас право притягнути працiвника, який не проходить медичний огляд, до
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi або не допускати його до роботи без збереження
заробiтноТ плати.
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Працiвник зобов'язаний прохолити в установленому порядку i TepMiH медичнi
огляди та виконувати медичнi рекомендацii. BiH несе вiдповiдальнiсть за несвосчасне
проходження медичних оглядiв та невиконання медичних рекомендацiй.

2.8. Вiдшкодування шкоди працiвникам у разi ушкодження iхнього здоров'я

Статтею 46 Конститучii УкраТни передбачено: "Громадяни мають право на
соцiальний захист. I_{e право гарантусться загальнообов'язковим державним соцiальним
страхуванням ''.

Таким чином усю матерiальну вiдповiдальнiсть перед потерпiлими за наслiдки
нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань перекладено з

роботодавця на Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та
професiйних захворювань,

Розмiр страхових виплат визначаеться чинним законодавством.

,Щопомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не
пов'язаноi з нещасним випадком на виробництвi та професiйним захворюванням,
виплачуеться Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатностi
за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною
експертною комiсiсю (далi - МСЕК) iнвалiдностi (встановлення iншоТ групи)
пiдтвердження ранiше встановленоТ групи iнвалiдностi) незалежно вiд звiльнення
застрахованоi особи в перiод втрати працездатностi, у порядку та розмiрах, встановлених
законодавством.

Оплата перших п'яти днiв тимчасовоi непрацездатностi внаслiдок захворювання
або травми. не пов'язаноi з нещасним випадком на виробництвi, здiйснюсться за рахунок
коштiв роботодавця у порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

2.9. Щержавний нагляд та громадський контроль за охороною працi

.Щля забезпечення гарантованою Конститучiею УкраТни права громадян на належнi

умови працi в YKpaiHi дiе система державного нагляду за охороною працi.
Органи державного нагляду за охороною працi встановлюють порядок

опрацювання i затвердження роботодавцям положень, iнструкцiй та iнших aKTiB про
ОхоронУ працi , що дiють на пiдприемствах, розробляють типовi документи з цих питань.

Громадський контроль за додержанням законодавств про охорону працi
здiйснюють:

- труловi колективи через обраних ними уповноважених;
- професiйнi спiлки - в особi своiх виборних органiв i представникiв.
liяльнiсть уповноважених трудових колективiв з питань охорони працi

РеГУЛЮЮТься Законом "Про охорону працi " та Типовим положенням про дiяльнiсть
УПОВНОВаЖених наЙманими працiвниками осiб з питань охорони працi (затвердженим
НаК.}ЗоМ Щержавного KoMiTeTy Украiни з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого
НаГЛЯДУ вiд2I.0З.2007 р. JФ56). Вони обираються простою бiльшiстю голосiв на загальних
ЗбОРах колективу пiдприемства або пiдроздiлу вiдкритим голосуванням з числа
ДОСвiДчених та iнiцiативних працiвникiв на строк дii повноважень органу самоврядування
ТРУДОВОГо колективу. Уповноваженим з питань охорони працi не мох(е бути обраний
ПРацiвник, якиЙ згiдно з посадовими обов'язками вiдповiдае за органiзацiю безпечних та
нешкiдливих умов працi.
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Громадський контроль за станом умов та безпеки працi на пiдприемствах
профспiлки здiйснюють через своi виборнi органи та представникiв.

Профспiлковий KoMiTeT мае право внести роботодавцю подання з будь-якого
питання охорони працi та домагатись вiд нього аргументованоi вiдповiдi.

На виконання своiх функцiй профспiлковий KoMiTeT органiзуе перевiрки стану

умов та безпеки працi, бере участь у формуваннi розлiлу "Охорона працi О' колективного

договору, захищас iнтереси членiв профспiлок при розглядi конфлiктних ситуацiй тощо.
Контроль з боку Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв та

професiйних захворювань здiйснюють cTpaxoBi експерти з охорони працi. Вони мають
право перевiряти стан профiлактичноТ роботи та охорони працi на пiдпри€мствах,
одержувати вiд роботодавця пояснення та iнформацiю про стан охорони працi, вносити
подання про порушення законодавства про охорону працi, та виходити з пропозицiею про
переведення пiдприсмства до бiльш високого класу професiйного ризику виробництва в

разi систематичного порушення нормативних aKTiB про охорону працi.

2.10. Засоби захисry вiд дii електричного струму.

Ступiнь небезпечного впливу на людину електричного струму зirлежить вiд виду i
величини Еаrтруги та струму, частоти електричного струму, шляху його проходження
через тiло людини, тривrulостi впливу на органiзм i умов навколишнього середовища.

Найбiльша кiлькiсть електротравм виникае при експлуатацii електроустановок та
мереж напругою до 1000 В. Основними причинами ураження електричним струмом е

безпосереднiй контакт з вiдкритими струмоведучими частинами обладнання , якi втратили
своi iзоляцiйнi властивостi , та вплив електроструму через електричну дугу на пристроях
вiдключення.

.Щiя електроструму на органiзм людини проявлясться у складних та рiзноманiтних
формах. Yci ураження, що викликанi дiею електричного струму, подiляються на внутрiшнi
та зовнiшнi.

Вiдповiдно до цього в практичних умовах розрiзняють електричнi удари, якi
викликають ураження всього органiзму, електротравму, що являс собою зовнiшнс мiсцеве

ураження, яке може бути тепловим (опiк), механiчним (розрив тканин ) або хiмiчним
(електролiз).

Встановлено, що найбiльша величина змiнного струму промисловоi частоти, при
якiй людина може самостiйно вiдiрватись вiд електропроводу, дорiвнюе в середньому 15-
20 мА (для постiйного струму - 60 - 79 мА).

Безпечними вважаються змiнний струм (частота 50 Гц ) силою до 0, 01 * 0, 02 А та
постiйний струм - до 0,05 - 0,06 А .Струм 0,1 А i вище € смертельним для людини. Опiр
тiла людини склада€ться iз опору шкiри та внутрiшнiх органiв. Середнiй опiр внутрiшнiх
органiв можна прийняти рiвним 1000 Ом. Шкiра е iзоляцiйною оболонкою, що захищас
деякою мiрою людину вiд ураження струмом. ii опiр залежить вiд рiзних факторiв
(вологостi, пошкоджень) i може коливатися: для сухоi шкiри - вiд 40 000 до 100 000 Ом ,

для вологоi-може знизитись до 1000 Ом.

3. пожЕжнА БЕзпЕкА

Основними причинами пожеж на виробництвi с :

- необережне поводження з вiдкритим полум'ям при виконаннi технологiчних
операцiй - зварювання, куваЕня тощо;
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- порушення вимог безпеки при фарбуваннi (вiдсутнiсть зuLземлення,

негерметичнiсть електричного обладнання тощо);
- порушення правил монтажу та експлуатацii електроустаткування;
- порушення вимог зберiгання вiдходiв та хiмiчних речовин, що можуть

самозайматись.
Вiдповiдно до вимог Правил пожежноi безпеки в YKpaiHi на пiдприемствi з

урахуванням його пожежноТ небезпеки встановлю€ться вiдповiдний протипожежний

режим.

Згiдно з iснуючими правилами працюючi повиннi:
- паJIити лише у видiлених для цього мiсцях, виконувати пожежонебезпечнi роботи

згiдно з установленим порядком ;

- треба пам'ятати, що не допускаеться у пiдвальних примiщеннях та цокольних
поверхах розмiщення вибухо - та пожежонебезпечних виробництв, зберiгання та
застосування легкозаймистих та горючих речовин, вибухових речовин, балонiв з газом та
iH.;

- не дозволя€ться використовувати горищц технiчнi поверхи й примiпдення пiд
виробничi дiльницi, для зберiгання продукцii;

- забороняеться прибирати примiщення i прати одяг iз застосуванням бензину, гасу
та iнших легкозаймистих та горючих речовин, розкидати й залишати неприбраними
промасленi обтира,тьнi матерiа-пи. iх треба прибирати в металевi ящики.

- евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватись вiльними, нiчим не
захаращуватись, дверi на шляхах евакуацii повиннi вiдчинятися в напрямку виходу iз
примiщення. Сходовi клiтки, сходи, коридори, проходи та iншi шJuIхи евакуацiТ мають
бути забезпеченi евакуацiйним освiтленням.

- треба пам'ятати, що багато випадкiв пожеж пов'язано iз застосуванням
електроприладiв.

- треба пам'ятати, що багато випадкiв пожеж пов'язано iз застосуванням

Правилами пожежноi безпеки не дозволя€ться :

- експлуатацiя кабелiв i проводiв з пошкодженою або такою, що в
експлуатацii втратила захиснi властивостi, iзоляцiсю;

- застосування саморобних електричних подовжувачiв:
- пiдвiшування свiтильникiв безпосередньо на струмопровiднi проводи, обгортання

електроламп i свiтильникiв папером, тканиною або iншими горючими матерiалами;
- складування горючих матерiалiв на вiдстанi менше нiж 1м вiд

електроустаткування;
- використання побутових електронагрiвальних приладiв (прасок, чайникiв,

кип'ятильникiв тощо) без негорючих пiдставок та в мiсцях, де ix застосування не
передоачено технологlчним IIроцесом.

Гасiння пожежi здiйснюеться :

а) сильним охолодженням матерiалiв, що горять, за допомогою речовин, якi мають
велику теплоемнiсть ;

б) iзолювання матерiалiв, що горять , вiд атмосферного повiтря (вiд кисню);
в) iзоляцiею матерiалiв, що горять, вiд променистого тепла та безпосереднього

впливу вогню за допомогою водяних завiс, вуглекислого снiгу тощо.
Щля гасiння пожежi можна застосовувати воду, водяну пару, пiну, вуглекислий та

iHepTHi гази, спецiальний порошок, пiсок та покривала. З метою забезпечення бiльшоi
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ефективностi при гасiннi пожежi застосовуються рiзнi засоби пожежогасiння. ,Що них

наJIежать:
- простi засоби - вiдра та гiдропульти для води, ящики з пiском та лопати, рiзнi

покривi}ла (азбестовi, брезентовi тощо);
- хiмiчнi засоби - вогнегасники; технiчнi засоби - спецiальнi пожежнi машини.
Пожежнi щити (стенди) встановлюються на територiТ об'екта з розрахунку один

щит (стенд) на площу до 5000 кв. м .

TaKi щити повиннi бути укомплектованi :

-ящикомзпiском-lшт.
- покривчIпом з негорючого теплоiзоляцiйного матерiалу або повстi розмiром 2 х 2

м-lшт.
- лопатаI\4и - 2lлт.
ломами -2пт.

- сокирами -2шт.
-вогнегасниками-3шт.
Вибiр типу вогнегасника залежить вiд вогнегасноi здатностi, граничноi площi,

класу пожежi горючих речовин та MaTepia;liB.

Дiiу разi пожежi
У разi виявлення пожежi (ознак горiння ) необхiдно :

- негайно повiдомити про це пожежну охорону за телефоном (101). При цьому
необхiдно нiLзвати мiсце виникнення пожежi, обстановку на пожежi, наявнiсть людей, а

також повiдомити свос прiзвище;
- повiдомити про неТ керiвника чи вiдповiдну компетентну посадову особу та (або)

чергового по об'екту.

Щя особа IIовинна :

у разi необхiдностi викликати iншi аварiйно-рятувальнi служби (медичну - за
телефоном (103), г{ворятувальну - за телефоном <104>);

- у разi загрози життю людей негайно органiзувати iх рятування (евакуацiю),
використовуючи для цього наявнi сили i засоби;

- вид€rлити за межi небезпечноi зони Bcix працюючих, не пов'язаних з лiквiдацiсю
пожежi;

- припинити роботи в булiвлi (якщо на допуска€ться технологiчЕим процесом
виробництва ). KpiM робiт, пов'язаних iз захода:rли по лiквiдацiТ пожежi;

- здiйснити в разi необхiдностi вiдключення електроенергii (за винятком систем
протипожежного захисту ), зупинення транспортуючих приладiв, агрегатiв, апаратiв,
перекриття сировинних газових, парових та водяних комунiкацiй, вiдключення систем
вентиляцii в аварiйному та сумiжних з ним примiщеннях (за винятком пристроiв
протидимового захисry) та виконати iншi заходи, що сприяють запобiганню розвитку
пожежi та задимленостi булiвлi;

- перевiрити включення системи оповiщення людей про пожежу, установок
пожежогасiння, протидимового захисту;

- органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежноТ охорони, надати Тм допомогу у виборi
наЙкоротшого шляху для пiд'iзду до осередку пожежi та до установки для пiдключення до
водних джерел;

- оДночасно з гасiнням пожежi органiзувати евакуацiю i захист матерiальних
цiнностей;
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дотримання технiки безпеки працiвниками, якi беруть участь у

4. ПЕРША ДОПОМОГА ПОТЕРПIЛИМ

4.1. При отру€ннях

У тяжких випадках можливi судороги i втрата свiдомостi. В такому випадку
потерпiлому необхiдно створити вiльний доступ свiх<ого повiтря, розстебнути одяг, що

утруднюс дихання, а при BTpaTi свiдомостi викликати швидку медичну допомогу.
Необхiдно знати, що запаморочення rrроходить внаслiдок раптового вiдтоку KpoBi вiд
голови. Тому до приiЪду лiкаря потерпiлого кладуть так, щоб голова знаходилась нижче
тулуба - таким чином створюсться приток KpoBi до голови. Пiд час запаморочення дають
нюхати нашатирний спирт, але Hi в якому разi не прикладають до голови холодних
компресiв.

Не можна давати потерпiлому пити воду, оскiльки в такому cTaHi порушуеться
здатнiсть ковтати i вода може попасти в дихальнi шляхи.

При зупинцi дихання слiд негайно робити штучне дихання.
Отрусння етиленглiколем потребуе термiнового промивання шлунку до прибуття

лiкаря. Якщо такоi можливостi немае, необхiдно викликати у потерпiлого блювоту, тому
що етиленглiколь та його воднi домiшки швидко всмоктуються слизистою оболонкою
шлунку.

4.2.При опiках

Опiк - це ушкодження тканин, викликане дiею на тiло полум'я, пари, киплячих

рiдин, розжарених або розтоплених металiв, концентрованих кислот, лугiв,

радiоактивного опромiнення та iH. Опiки подiляють на термiчнi, хiмiчнi i променевi.
Розрiзняють опiки чотирьох ступенiв. Опiк першого ступеня супроводжуеться

почервонiнням i набряканням шкiри, пекучим болем у лiлянцi ушкодження. Опiк другого
ступеня характеризуеться появою на почервонiлiй шкiрi пухирiв рiзноТ величини,
наповнених прозорою або трохи каJIамутною рiдиною, iнтенсивним болем. При опiках
третього ступеня настае глибоке ушкодження шкiри. Хворий вiдчувае рiзкий бiль. На
шкiрi утворюеться твердий струп , що покривас дiлянки змертвiлоТ тканини. Найтяrrtчими
е опiки четвертого ступеня , rrри яких ушкоджу€ться шкiра, м'язи, сухожилля. Iнодi вони
обвуглюються.

Опiки, що займають понад 10 % поверхнi тiла, звичайно супроводжуються тяжким
порушенням загального стану потерпiлого - шоком. Хворий неспокiйний, скар>rtиться на
сильниЙ бiль, просить пити. Пульс прискорений (ло 100 - 120 ударiв на хвилину), дихання
поверхневе, прискорене.

ПОтерпiлого насамперед треба швидко винести iз небезпечноТ зони, rrогасити на
НЬОМу Одяг вогнегасником, водою чи цупкою тканиною - чохлом, брезентом, ковдрою,
ПzlЛЬТОм тощо. Полум'я з одягу можна збити, притискаючи потерпiлого до землi,
Дорожнього покриття. Одяг , що тлiе, треба обережно зняти, попередньо розрiзавши або
розiрвавши. Частини одягу, що прилипли до поверхнi опiку, вiдривати не слiд, бо цa може
ЗаВДати потерпiлому сильного болю i погiршити його стан. При обмежених опiках
ПеРШОГО СТУПеня обпечену дiлянку протирають спиртом або одеколоном, а потiм
накладають на неi стерильну пов'язку.
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Пухирi, що з'явилися на шкiрi, розривати не треба, досить обробити ix спиртом i на

уражене мiсце накласти стерильну пов'язку. Коли площа ушкодження велика, потрiбно
загорнути потерпiлого в чисте простирадло, закутати ковдрою або iншими теплими

речами. На обличчя пов'язку можна не накладати, досить прикрити його вiд пилу
стерильною серветкою.

Не можна торкатися руками або брудними предметами рани, бо вона пiсля
забрулнення буле гноiтися i повiльно заживати .

При опiках першого ступеня обпечену шкiру слiд обмити чистою холодною водою
i змочити уражене мiсце спиртом, одеколоном, горiлкою або слабким розчином
перманганату калiю (марганцiвкою), а потiм накласти суху стерильну пов'язку. При
опiках очей, викликаних впливом електричноТ дуги, слiд прикладати холоднi примочки
(2% - вий розчин борноi кислоти) на очi i негайно звернутися до лiкаря.

Якщо опiк викликаний хiмiчними речовинами, обпеченi дiлянки тiла необхiдно
облити холодною водою. На опiк, викликаний кислотами, накладають пов'язку, змочену

розчином питноi соди (1 чайна ложка на 1 склянку води). При опiках лугами накладають
пов'язку, змочену розчином столового оцту або борноi кислоти (1 чайна ложка на 1

склянку води ).
Опiки другого ступеня потребують накладання сухоi стерильноi пов'язки. Можна

прикрити пQшкоджене мiсце бинтом i тут же вiдправити потерпiлого в лiкарню.
При опiках третього i четвертого ступенiв потерпiлого слiд TepMiHoBo доставити в

лiкува-пьний заклад.

4.3. При тепловому ударi

Тепловий удар - тяжкий, iнколи небезпечний для життя стан, що виникае в

результатi перегрiву тiла. XapaKTepHi його ознаки: головний бiль, запаморочення, нудота,

раптова слабiсть, блювота, шум у вухах, безладна мова, слабкий пульс, рiзке прискорення
дихання, серцебиття, сонливiсть, гаряча шкiра, а iнколи раптова втрата свiдомостi та
судороги. При раптовому тепловому ударi потерпiлого необхiдно винести на свiже
повiтря, покJIасти Його в TiHb, розстебнути одяг, який утруднюс дихання, напоiти
пiдсоленою холодною водою, охолодити тiло, змочуючи водою голову та груди, створити
навкруг рух повiтря.

Щля збулження дихtlння потерпiлого поплескують по обличчю мокрим рушником i
дають вдихнути нашатирний спирт.

4.4. При розтягненнi зв'язок

При розтягненнi зв'язок, що супроводжуеться рiзким болем у суглобi i появою
пухлини, необхiдно туго забинтувати суглоб i створити потерпiлому спокiЙ.

4.5. При ударах

Удари також суIIроводжуються болем. Для ослаблення його зменшення
кроВовиливу слiд зразу ж застосовувати холод, пiдставити ушкоджене мiсце пiд cTpyMiHb
ХОЛОднОi Води , прикласти лiд, снiг тощо. Можна зробити свинцевi примочки. Забезпечити
потерпiлому спокiй. При сильних ударах необхiдно викликати лiкаря.
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4.б. При вивихах

На вивихнутий суглоб накладають холод (зiгрiваючий компрес протипоказаний).
Рух пошкодженоi кiнцiвки обмежити накладенням фiксуючоi пов'язки або шини.

Япщо с рани або синяки, накладають пов'язку. Вивих не вправляти, а викликати лiкаря.

4.7. При переломах

Ознаки перелому - рiзкий бiль при натисканнi в тiй чи iншiй точцi пошкодженоi
кiнцiвки, ненормальна pyxoMicTb та змiна форми пошкод}кеноТ частини тiла на мiсцi
перелому, неможливiсть рухати пошкодженою кiнцiвкою. При переломi ребер бiль при
глибокому вдиху i покашлюваннi. Переломи подiляються на вiдкритi i закритi. При
вiдкритому переломi шкiру навкруг рани змастити настойкою йоду, а на рану накласти
стерильну ватно-марлеву пов'язку. Забороняеться самостiйно пробувати вправляти
переломи. Необхiдно забезпечити повний спокiй, HepyxoMicTb пошкодженоi кiстки.

На поверхню зламаноТ кiнцiвки накласти шину iз твердого матерiалу (смужки

фанери, п€LIIки, дошки тощо). .Щовжина шини повинна бути такою, щоб вона заходила за
тих два суглоби кiнцiвки, мiж якими трапився перелом. Шину прив'язують до зламаноi
кiнцiвки бинтом, мотузком або ременем. Переносити потерпiлого необхiдно на носилках.

4.8. При пораненнях

При пораненнях перш за все необхiдно зупинити кровотечу. Якщо рана невелика,
то досить пов'язки. Я*що пошкоджено велику артерiю кiнцiвки (кров тече з рани
переривчастим струменем або фонтанчиком), то вище рани, ближче до тулуба,
накладають гумовий джгут, яким обмотують кiнцiвку два-три рази i зав'язують вузлом.

Щжгут накладають на TepMiH не бiльше нiж 1,5 години. Якщо пошкоджена вена (кров тече
струменем i мас темно-червоний колiр), на мiсце кровотечi необхiдно накласти тугу
антисептичну пов'язку, а якщо вона не допомагае, то нижче рани накладають джгут.

4.9. При ураженнi електричним струмом

Насамперед звiльнити потерпiлого вiд впливу струму. Вимкнути рубильник або
викрутити запобiжники. Япщо це неможливо, вiдтягнути провiд сухою дерев'яною
палкою або вiдтягнути потерпiлого, використовуючи при цьому дiелектричнi рукавицi або
пiдручнi iзолюючi засоби: суху мотузку, палку, дошки тощо.

Якщо потерпiлий щойно опритомнiв, його необхiдно укласти i до прибуття лiкаря
забезпечити повний спокiй, безперервно спостерiгати за диханням та пульсом. Не можна
дозволяти Йому рухатися: вiдсутнiсть тяжких симптомiв пiсля ураження електричним
струмом не виключа€ можливостi подrrльшого погiршення стану. Якщо потерпiлий
непритомний, шле у нього piBHe дихання та пульс, його необхiдно rrокласти, розстебнути
Одяг, створити прилив свiжого повiтря, дати понюхати нашатирний спирт, оббризкати
ВОДою. Якщо ж потерпiлий непритомний, а дихання його дуже рiдке i сулорожне або BiH
ЗОвсiм не диха€ i у нього не можна прощупати пульс, необхiдно негайно почати робити
ШТУЧНе дихання та масаж серця, знявши перед цим одяг, що заважас. Штучне дихання
ПРОдОвжувати до тих пiр, поки не появиться самостiйне дихання або поки не стане ясно,
ЩО наступила смерть. У Bcix випадках ураження електричним струмом TepMiHoBo



викликати лiкаря або доставити потерпiлого пiсля надання першоi допомоги в

лiкувальний заклад.
Штучне дихання рекомендуеться проводити лише в тих випадках, якщо потерпiлий

не дихае або дихання рiдке, судорожне, а також якщо дихання поступово погiршуеться.
Якщо у потерпiлого вiдсутнiй пульс, необхiдно одночасно iз штучним диханням

проводити зовнiшнiй масаж серця.

5. дI пIд чАс кАрАнтину

Пiд час карантину виконувати правила з запобiгання захворювань на грип,
iнфекчiйнi та кишковi захворювання, KopoHaBipycHy хворобу та iншi хвороби, а саме:

- при нездужаннi не виходити з дому, щоб не зарiвити iнших людей, викликати
лiкаря;

- обробляти руки антисептичним засобом;
- постiйно провiтрювати примiщення;
- використовувати засоби iндивiдуального захисту (медичнi маски або респiратори,

гумовi рукавички):
- мити руки з милом перед iжею;
- не Тсти брулних овочiв та фруктiв, ретельно ix мити перед вживанням;
- не в}кивати самостiйно медичних медикаментiв чи препаратiв, не рекомендованих

лiкарем.

Проект вносить: Погоджено:

Вiдповiдальна з питань охорони працi

в. вIлкун

СЛIСАРЕНКО


