УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕННИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 6-1-20
вступного інструктажу для педпрацівників, фахівців, робітників
Одеського технічного фахового коледжу
Одеської національної академії харчових технологій

м. Одеса – 2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕННИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ директора
ВСП «ОТФК ОНАХТ»
«03»12. 2020 р. № 274-А2-ОД

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 6-1-20
вступного інструктажу для педпрацівників, фахівців, робітників
Одеського технічного фахового коледжу
Одеської національної академії харчових технологій
1. Загальні положення
10 березня 1930 року згідно з рішенням Цетросоюзу та
Союзпромхлібопечення СРСР в м. Одесі було засновано технікум для
підготовки техніків-технологів і техніків-механіків хлібопекарської
промисловості під назвою «Всесоюзний технікум хлібопекарської
промисловості». Далі назва технікуму змінювалась: з 1944р. – Одеський
технікум харчової промисловості, з 1957р. – Одеський харчовий технікум, з
1963р. – Одеський технікум харчової промисловості.
Наказом Державного комітету СРСР на народній освіті від 29.04.90р. за
№293 і наказом Держхарчопрому УССР від 19.12.90 р. за №249 Одеський
технікум харчової промисловості одержав статус технічного коледжу.
З 20.06.97р. до коледжу був приєднаний Одеський вечірній технікум
легкої промисловості.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від
07.07.98р. пр.№ 15 Одеський технічний коледж визначено акредитованим за
статусом вищого закладу освіти II (другого) рівня, з правом підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодших спеціалістів та
бакалаврів.
В 2004 році за наказом Міністерства освіти і науки України коледж
знаходиться в структурі Одеської національної академії харчових технологій,
як відокремлений структурний підрозділ.
Коледж веде підготовку студентів по 6 напрямам і 9-ти
спеціальностями.
Навчальний заклад має матеріальну і технічну базу, яка відповідає
сучасним вимогам.

Коледж має три навчальні корпуси, майстерні. Система навчання –
кабінетно-лабораторна. В першому корпусі розміщені служби адміністрації
коледжу – директор, бухгалтерія, відділ кадрів, а також приміщення актового
залу, бібліотеки, спортзал.
В кожному корпусі знаходяться санітарно-гігієнічні приміщення
умивальники, туалети, по два марші сходів, що ведуть до вестибюлю і на
вихід. Є запасні виходи.
В коледжі є їдальня, медпункт, які знаходяться в корпусі гуртожитку.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Всі працівники повинні виконувати доручену їм роботу
адміністрацією коледжу або керівником структурного підрозділу, з
додержанням вимог охорони праці, викладених в інструкціях з охороні праці
по професіям і окремим видам робіт, а також в посадових інструкціях і інших
нормативно-правових актів з охорони праці.
Під час виконання посадових обов'язків в коледжі, забороняється
паління, бути в нетверезому стані, а також розпивати алкогольні напої,
вживати наркотичні і токсичні засоби.
Під час пересування по території коледжу треба бути уважним,
прислухатися до сигналів транспорту, що рухається. Не наступати на кришки
люків і різні перекриття ям, котлованів, щоб не впасти в них.
При зустрічному русі працівників, слід триматися правої сторони.
Необхідно бути обережним біля тросів, ланцюгів і канатів.
На території коледжу, у виробничих та допоміжних приміщеннях, на
робочому місці необхідно дотримуватися чистоти і виконувати вимоги
особистої гігієни.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення
щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і
здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних
державних органів відносини між власником установи і працівником з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює
єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Відповідно до вимог ст. 23 Закону «Про охорону праці», в коледжі
створена служба охорони праці. Відповідальність за стан праці в цілому по
коледжі несе директор коледжу, а в структурних підрозділах така
відповідальність покладена на керівників служб і підрозділів.
Права і гарантії, соціальний захист робітників викладені в
відповідних статтях Кодексу законів пор працю України і в інших
нормативних актах з охорону праці.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх
працівників, визначає правові засоби і гарантії здійснення громадянами
України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої
праці.
Всі працівники коледжу повинні в період виробничої діяльності
виконувати «Правила внутрішнього розпорядку», нести персональну

відповідальність за їх порушення, в залежності від характеру і наслідків
порушення.
Працівники повинні знати і виконувати нормативно-правові акти з
охорони праці, правила поводження з обладнанням і іншими засобами
виробництва, додержуватися обов'язків з охороні праці, колективного
договору, проходити медичний огляд.
Організація робіт з охорони праці і виробничої санітарії, здійснення
контролю за проведенням заходів по створюванню безпечних умов праці
покладено на заступника директора з навчально-виробничої роботи та
провідного інженера з охорони праці, які
підпорядковані директору
коледжу.
Державний контроль за виконанням законодавства з охорони праці
виконує Держпраця України.
Громадянський контроль проводить комісія трудового колективу і
первинна профспілкова організація коледжу.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
При організації робочих місць для працівників, адміністрація коледжу
керувалась нормативними документами, створюючи їх безпечними і
комфортними для працівників коледжу. В основному, шкідливі і небезпечні
фактори в коледжі відсутні.
Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затверджених
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від
26.01.2005 р., в коледжі до них віднесені хімічні лабораторії, лабораторії
технології хлібопекарського виробництва, котельня, слюсарно-механічні
майстерні, електрогосподарство (напруга 220 та 380 В)
Експериментальні роботи і досліди у цих підрозділах проводяться з
включенням приточно-витяжної вентиляції, з застосуванням засобів
індивідуального захисту та в спецодязі.
Але пам'ятайте, невірні дії можуть спричинити появу небезпечних
факторів.
4.1. Перевірте своє робоче місце.
4.2.
Відключіть від електромережі електрообладнання.
4.3.
Закрийте вікна.
4.4.
Перевірте справність телефонного зв'язку, наявність усіх ключів
від першого корпусу коледжу у сторожа; чи зачинені на ключ усі кабінети,
лабораторії, наявність засобів пожежогасіння.
4.5.
Про виявлені недоліки повідомте заступника директора
коледжу з АГР.
5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Працівники коледжу зобов'язані в процесі трудової діяльності
підтримувати чистоту і порядок на робочому місці, в місцях загального
користування, на території коледжу. Верхній особистий одяг слід здавати до
гардеробу, а спецодяг – в спеціально відведених для цього місцях.

Необхідно
охайно
користуватися
санітарно-побутовими
приміщеннями (не кидати папір і інші речі в унітази, змивати воду, зачиняти
крани умивальників).
Перед прийняттям їжі і по закінчені праці необхідно мити руки з
милом.
Приносити з собою їжу необхідно в харчовій тарі, поліетиленових
кульках або чистому папері. Не слід користуватися для загортання їжі
газетами, тому що друкарська фарба містить у собі шкідливі речовини.
На протязі багатьох років безпосередньо в коледжі нещасних
випадків і профзахворювань не було.
Колектив коледжу працює без травм і аварій.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або свідок повинні
негайно повідомити безпосередньо керівника підрозділу де стався нещасний
випадок, а уразі відсутності директора коледжу. Потерпілий повинен
звернутися за медичною допомогою в медичний заклад.
Розслідуванню підлягають всі нещасні випадки, які трапились з
робітниками коледжу і призвели до погіршення стану здоров'я не менш, ніж
на один день, згідно з медичним висновком.
Розслідування проводиться відповідно до «Положення про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на підприємствах, в установах і організаціях», затверджений постановою
Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2012 року.
Електричний струм силою 0,1А смертельно небезпечний для людини.
Для попередження електротравм усе електрообладнання повинне бути
заземленим (зануленим).
До початку роботи на електрифікованому устаткуванні, необхідно
перевіряти його справність, ізоляцію проводів і надійність заземлення.
Доторкатися до оголених струмоведучих і незахищених частин
електроустаткування забороняється. У разі виявлення порушення ізоляції
електропроводів, відкритих струмоведучих частин електроустаткування або
порушення заземлення треба негайно повідомити про це свого керівника для
вжиття заходів щодо усунення несправності.
Проводити самому ремонт електроустаткування забороняється. Цю
роботу повинен виконувати тільки електромонтер з облуговування та
ремонту
устаткування,
що
має
допуск
до
обслуговування
електроустаткування.
При перерві в подачі електроенергії, а також коли треба залишити
робоче місце, необхідно вимкнути устаткування, машину чи механізм.
При роботах, під час виконання яких можна випадково доторкнутися до
струмоведучих частин, треба застосувати тільки справні і випробувані
діелектричні засоби захисту.
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої
діяльності працівників коледжу.
Відповідальність за пожежну безпеку в коледжі покладена на
керівників структурних підрозділів.
Відповідно до правил пожежної безпеки України, в коледжі
встановлений протипожежний режим.

Працівник, до початку роботи, повинен ознайомитися з розташуванням
і призначенням первинних засобів пожежогасіння, пожежних постів, кранів.
Не можна в приміщеннях навчальних корпусів, гуртожитку
захаращувати підходи до пожежного інвентарю, кранів, палити і кидати
недопалки, папір і інші легкозаймисті і горючі матеріали.
Головними причинами пожежної небезпеки в коледжі являються:
досліди, які супроводжуються електростатичним розрядом, нагрівом тіл,
досліди з демонстрації вибухів різних газів, пари, необережне поводження з
вогнем, вогненебезпечними рідинами.
Необхідно стежити за станом електроприводів, ізоляції, відсутністю
оголених проводів.
У разі виявлення пожежі потрібно негайно повідомити про це
керівника підрозділу та начальство, а лиш при необхідності по телефону 101
пожежно рятівний підрозділ.
Для гасіння пожеж використовувати вогнегасники, пісок, воду. В
кожному корпусі коледжу на першому поверсі є пожежні щити з засобами
пожежогасіння.
Виходячи
останнім
із
приміщення,
необхідно
виключати
електроосвітлення, електроприлади, за виключенням чергового освітлення.
Про всі побачені порушення пожежної безпеки необхідно повідомити
керівника.
При необхідності надання першої медичної допомоги працівнику при
нещасних випадках, потрібно негайно почати надання першої долікарської
допомоги, поставити до відома керівника і викликати по телефону 103
швидку допомогу.
Не можна відмовлятися від надання допомоги потерпілому та вважати
його померлим тільки при відсутності таких ознак життя, як дихання.
Кожний робітник повинен знати і уміти виконувати основні прийоми по
наданні само-, і взаємодопомоги потерпілому.
Вони включають певні дії і виконуються в нижче перелічуваному
порядку:
– Негайне припинення дії зовнішніх вражаючих факторів (електроструму,
стиснення, екстреної зупинки машин та механізмів, припинення течі гарячої
води, газу та ін.)
– Надання першої медичної допомоги потерпілому в залежності від
характеру і виду травми, його стану (зупинка кровотечі, накладання пов'язки
на рану, штучне дихання, масаж серця, тощо).
– Організація виклику швидкої допомоги чи лікаря, або вжити заходів щодо
транспортування потерпілого в найближчу медичний заклад.
– Повідомлення керівника структурного підрозділу про отриману травму чи
погіршення здоров’я, а у разі відсутності заступників директора або
директора коледжу.
Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови, які
спонукали до її виникнення, та час (годину і хвилину), особливо, коли
потерпілий втратив свідомість. Знання цього може допомогти не тільки
розпізнати характер ушкоджень, правильно вибрати засоби допомоги, але й
майбутньому, в умовах лікувального закладу, вірно встановити діагноз.

Потерпілий завжди потребує морально-психологічної підтримки
оточуючих. Увага, щирість, турбота - це фактори, що допоможуть подолати
наслідки травми, нещастя.
Допомога потерпілому надається згідно інструкції з охорони праці
№ 1-2-20 надання домедичної допомоги.
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