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Інструкція з охорони праці №___ 

                                                        щодо пожежної безпеки 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Інструкція вивчає організаційні і технічні заходи щодо пожежної профілактики з 

метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення. 

1.2. Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежйої безпе-

ки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей 

і її гасіння. 

1.3. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні бути 

постійно вільними.  

1.4. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб 

не заставляти виходів із кабінетів. 

1.5. У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 

Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись у чистоті. 

1.6. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, ніж на один 

день. 

1.7. Увесь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, 

розміщувати на видних місцях. 

1.8. На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття. 

1.9. У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники. 

2. Вимоги до пожежної безпеки перед початком роботи. 

2.1. У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речови-

ни й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у 

викладачів. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, 

зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною 

електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 

2.4. У фізичних та хімічних кабінетах забороняється працювати учням із реактивами, 

електричними та іншими нагрівальними приладами без дозволу викладача. 

2.5. Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірити наявність газу у 

приміщенні, тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні за-

паху газу не запалювати сірників, не вимикати і не вмикати електроприладів, викликати 

аварійну газову службу. 

2.6. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність 

кріплення захисних засобів і з'єднання захисних засобів та захисного заземлення, занулення. 

3. Вимоги до пожежної безпеки під час виконання робіт. 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручати роботу 

іншим особам. 



3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для госпо-

дарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 

 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою, що втратила 

захисні властивості; 

 залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями; 

 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою; 

 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання; 

 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 

 зав'язувати і скручувати електропроводи; 

 застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо пере-

носних (пересувних) електропроводів; 

 використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, 

кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування 

не передбачене. 

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрооблад-

нання. 

3.5. У фізичних та хімічних лабораторіях забороняється працювати учням із реакти-

вами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, викладача. 

3.6. Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, 

каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора ліцею. 

4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях, лабораторіях 

викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання повинні уважно оглядати всі 

приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені 

недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки. 

4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та 

матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

5.Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників ліцею мають бути спрямовані на 

створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їхнє рятування та евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння 

або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 

 негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну частину (при цьому слід чітко 

назвати адресу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); 

  сповістити про пожежу директора, його заступників; 

 організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наяв-

ними засобами пожежогасіння. 

5.3. Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов'язані: 

 здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних 

підрозділів; 

 організувати вимкнення мереж електро- та газопостачання і здійснення інших заходів, 

які сприяють ліквідації пожежі; 

  із метою запобігання пожежі викладачам, вихователям не можна залишати дітей без 

нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації; 

 залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити 

за собою всі двері і вікна; 

 організувати перевірку наявності всіх учнів, працівників, евакуйованих з будівлі за 

списками і журналами. 



5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати 

«швидку допомогу». 

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потер-

пілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. 

Дії при пораненні: 

 для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний па-

кет, накласти на рану стерильний перев'язувальний матеріал і зав'язати її бинтом; 

 якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту 

носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що прихо-

диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель йоду, щоб одержати 

пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. 

Дії при переломах, вивихах,ударах, розтягненні: 

 при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошко-

джену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і при-

бинтувати до тулубу; 

 при передбаченому п5ереломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча 

з вуха або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом 

або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку; 

 при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи 

повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не переги-

нався з метою уникнення ушкодження спинного мозку; 

 при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхід-

но туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 

Дії при теплових опіках: 

 при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати 

пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом; 

 при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змо-

ченою етиловим спиртом; при опіках другого ступення (пухирі) обпечене місце обро-

бляють спиртом, 3% марганцевим розчином або 5% розчином таніну; 

 при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стери-

льною пов'язкою та викликають лікаря. 

Дії  при кровотечі: 

 для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, крово-

точиву рану закрити перев'язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, 

придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв; якщо кро-

вотеча зупинилась, то , не знімаючи накладеного матеріалу; поверх нього покласти ще 

одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким 

натиском); 

 при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, треба здавлювати кровоно-

сні судини, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у сугло-

бах, а також пальцями, джгутом або закруткою; 

 при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.   
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