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1. Загальні положення
Ця Інструкція поширюється на всі майстерні університету і визначає
вимоги щодо забезпечення їх пожежної безпеки.
Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма
працівниками, які перебувають в майстерні а також обслуговуючим
персоналом.
2. Вимоги пожежної безпеки
Усі працівники майстерень під час прийняття на роботу та під час роботи
повинні проходити протипожежний інструктаж, перевірку знань з питань
пожежної безпеки.
Працівники майстерень зобов’язані:

добре знати особливості свого виробництва та роботи, які вони
виконують, основні причини можливого виникнення пожежі,
постійно враховувати їх за повсякденної діяльності;

перед початком кожного робочого дня перевіряти справність
обладнання, за яке працівник несе відповідальність;

за виявлення несправності терміново доповідати керівнику та
вимагати ремонту обладнання;

після закінчення робочого часу наводити лад на робочому місці,
видаляти з приміщень горючі відходи в спеціальне місце, вимикати
всі струмоприймачі;

не допускати перегріву робочих механізмів, станків, приладів та
окремих вузлів у них. У випадку перегріву вимкнути обладнання від
джерел живлення та дочекатися їх охолодження.;

своєчасно проводити поточний, профілактичний і капітальний
ремонт обладнання відповідно до затверджених графіків.
Усі працівники майстерні повинні вміти привести в дію (в разі потреби)
первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

Евакуаційні виходи та проходи слід утримувати вільними, нічим їх не
захаращувати.
У приміщенні майстерні заборонено:
- залишати без нагляду увімкнену електричну апаратуру;
- користуватися саморобними подовжувачами, переносними розетками
на горючій панелі;
- використовувати килими та доріжки із синтетичних матеріалів;
- ставити на вікна глухі ґрати (в разі потреби слід встановлювати ґрати,
що розкриваються зсередини);
- користуватися саморобними запобіжниками, використовувати
обладнання не по прямому призначенню;
- застосовувати електронагрівальні та побутові прилади;
- курити та застосовувати відкритий вогонь.
Відповідальний за протипожежний стан приміщень архіву:
____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі
У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону за телефоном
101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі,
наявність людей, своє прізвище.
Повідомити про виникнення пожежі ректора та чергового охоронника і
людей, що знаходяться в сусідніх приміщеннях будинку.
Вжити заходів щодо евакуації студентів та працівників а також
матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
Ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування
студентів у небезпечній зоні.
Відключити від енергопостачання обладнання.
Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при
неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за
собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника.
Під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб
запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню
вогню.
Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм
допомогу під час гасіння пожежі.
Начальник відділу охорони праці

О. П. Хмель
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