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Інструкція з пожежної безпеки №___ 

Первинний (повторний, позапланований) інструктаж 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена на основі "Правил пожежної безпеки в Україні" і діє в усіх 

підрозділах ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей». 

1.2. Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий працівник та учень 

проходить на робочому місці перед початком роботи. 

1.3. Під час первинного інструктажу: 

• ознайомлюють з пожежною безпекою ділянки, з правилами та інструкціями з 

пожежної безпеки; 

• показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби 

пожежегасіння; 

• перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі. 

1.4. Повторний інструктаж проводять щоквартально, згідно з програмою первинного 

інструктажу на робочому місці. 

1.5. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при використанні нових 

пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загораннях, пожежах тощо. 

1.6. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, 

а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу 

небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності. 

1.7. Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм і правил поведінки 

людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної 

безпеки. 

1.8. Пожежна безпека на об’єктах народного господарства забезпечується 

організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом. 

1.9. До організаційних заходів належать: 

• розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки; 

• організація інструктування і навчання робітників та службовців; 

• здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма 

працюючими; 

• організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій; 

• організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після закінчення 

роботи; 

• розробка і затвердження плану евакуації і порядку оповіщення людей на випадок 

виникнення пожежі; 

• організація дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами. 

1.10. До технічних заходів належать: 

• дотримання пожежних норм, вимог та правил; 



• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції тощо; 

• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння 

пожеж та пожежного водопостачання; 

• заборона використання обладнання, приміщень та інструментів, що не відповідають 

вимогам протипожежної безпеки; 

• правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних 

приладів тощо. 

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи. 

2.1. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність 

кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення 

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт. 

3.1. Виконуйте тільки ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою 

роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для 

господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, 

що втратила захисні властивості; 

• залишати під напругою електричні проводи і кабелі з ізольованими кінцями; 

• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати їх, які перебувають під напругою; 

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання; 

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 

• зв’язувати і скручувати електропроводи; 

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо 

переносних (пересувних) електропроводів; 

• використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, кип’ятильники 

тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене. 

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Після закінчення робочого дня працівники та учні повинні навести порядок на 

робочому місці, зачинити вікна, та вимкнути електроживлення приладів і обладнання 

(настільні лампи, вентилятори. комп'ютери, радіоприймачі).  

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації. 

5.1 . При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної ситуації.  

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. 

5.3. Попередити про те, що сталося безпосереднього керівника. 

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 

потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. 

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити 

штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу за 

телефоном 103. 

Дії при уражені електричним струмом: 

 необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши 

електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення-

відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний 

ізоляційний матеріал; 

 за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання 

і непрямий масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про 

різке погіршення кровообігу мізку. При такому стані оживлення починати необхідно 

негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.   



Дії при пораненні: 

 для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний 

пакет, 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 

приходиться 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. 

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї 

і прибинтувати 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 

перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку; 

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

необхідно 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, 

змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступення (пухирі) обпечене місце 

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

 при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану 

стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 

Дії  при кровотечі: 

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

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

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

якщо кровотеча 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 

кровоносні судини, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у 

суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; 

 при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.   
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