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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема заняття: Розробка інструкцій з охорони праці для професії електро-
монтера.

Мета роботи: Набути практичних навичок з розробки і оформлення інструк-
цій з охорони праці для виробничих умов за галузевим спрямуванням.

Література: [1] с. 216-219; [2] с. 116-141; [3] с. 8-14.

ПРОГРАМА РОБОТИ

1. Ознайомитися з основними вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про
розробку інструкцій з охорони праці.

2. Ознайомитися зі змістом Примірної інструкції з охорони праці для електро-
монтера з ремонту і обслуговування електроустаткування (додаток).

3. На основі примірної інструкції розробити інструкцію з охорони праці для
конкретного виду виконуваних робіт у відповідності до варіанту (табл. 1.1).

4. Зробити висновок про особливості розробки інструкцій з охорони праці для
працівників з урахуванням посади, професії або виду виконуваної роботи.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для виконання роботи відповідно до варіанту.
№ варіанту Спеціалізація працівника

І електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
ІІ електромонтер з монтажу повітряних ліній
ІІІ слюсар контрольно-вимірювальних приладів і засобів автомати-

ки
ІV електромонтер з монтажу та обслуговування освітлення та освіт-

лювальних мереж

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Необхідною умовою запобігання виробничим травмам і аваріям на виробни-
цтві повинна стати розробка спеціальних заходів на основі глибокого аналізу ста-
ну охорони праці, що характеризується наявністю на робочих місцях небезпечних
виробничих факторів, умов, при яких вони можуть діяти на людей, а також мож-
ливими небезпечними діями самих працівників в конкретних умовах виробницт-
ва. Це дозволить об'єктивно оцінити можливі негативні наслідки, вжити невідкла-
дних заходів щодо їх запобігання.

Призначення інструкцій з охорони праці саме і полягає в тому, щоб вказати
робітнику, в якому порядку необхідно виконувати технологічні операції та інші
дії, встановлені в міжгалузевих і галузевих нормативних документах з охорони
праці, спеціальних правилах, нормах і інструкціях, затверджених органами Дер-
жавного нагляду.

Інструкція з охорони праці є нормативним документом, який встановлює
вимоги безпеки при виконанні робітниками і службовцями робіт у виробничих
приміщеннях, на території підприємства, на будівельних майданчиках та інших
місцях, де працівники виконують доручену їм роботу або службові обов'язки.
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Розробка інструкцій з охорони праці для працівників окремих професій, а та-
кож для окремих видів робіт здійснюється у відповідності до «Положення про ро-
зробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Комітету з нагляду за
охороною праці від 29.01.98 р. №9, та примірних інструкцій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
(витяг)

1. Загальні положення.
1.5. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про

охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розро-
бляються на підставі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці, типових інструкцій і технологічної документації підпри-
ємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки.

1.6. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: пра-
вил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів
про охорону праці, на основі яких вони розробляються.

1.7. Інструкції повинні містити ті вимоги щодо охорони праці, дотримання
яких обов’язкове для самих працівників. Порушення працівником цих вимог має
розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути за-
стосоване стягнення згідно з чинним законодавством.

1.8. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботода-
вцем згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 «Типове положення про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці».

1.9. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій по-
кладається на роботодавця.

1.10. Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог ін-
струкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і
професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

2. Зміст і побудова інструкцій.
2.1. Інструкціям, що розробляються і затверджуються на підприємствах, при-

своюються порядкові номери службами охорони праці цих підприємств. У назві
інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена,
наприклад: «Інструкція з охорони праці для електрозварника».

2.4. Інструкції повинні містити такі розділи:
 загальні положення;
 вимоги безпеки перед початком роботи;
 вимога безпеки під час виконання роботи;
 вимоги безпеки після закінчення роботи;
 вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

3. Викладення тексту інструкцій.
При викладенні тексту інструкції слід керуватися такими правилами:

 текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних
тлумачень;

 інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких
враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дос-
лівно;
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 слід вживати терміни і визначення, прийняті Законом України «Про охорону
праці», ДСТУ 2293-99 ССБП «Охорона праці. Терміни визначення», ДК 003-
95 «Державний класифікатор України. Класифікатор професій» та в інших
нормативних актах.
4. Порядок розробки, затвердження та введення інструкції в дію.
4.3. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій на підприємстві.
4.3.1. Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють на підпри-

ємстві, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8. 03-93 «Порядок опрацювання і за-
твердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві» та з ураху-
ванням вимог цього Положення.

4.3.2. Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до пе-
реліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства за участю ке-
рівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головно-
го механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації
праці та заробітної плати.

4.3.3. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприєм-
стві (навчальному закладі) покладено на роботодавця.

Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (пе-
регляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

4.3.4. Розробку (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві,
здійснюють безпосередньо керівники структурних підрозділів, які несуть відпові-
дальність за своєчасне виконання цієї роботи.

4.3.5. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових
та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодав-
ства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін, доповнень до
них, а також надання відповідної методичної допомоги розробникам і організація
придбання для них типових інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативно-
технічних та організаційно-методичних документів про охорону праці покладено
на службу охорони праці підприємства.

4.3.8. Інструкція, що діє на підприємстві, набуває чинності з дня її затвер-
дження, якщо інше не передбачене наказом роботодавця.

Інструкція повинна бути введена в дію до впровадження нового технологіч-
ного процесу (початку виконання робіт), обладнання чи до початку роботи нового
виробництва після відповідного навчання працівників.

5. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві.
5.1. Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструє служба

охорони праці в журналі реєстрації у порядку, встановленому роботодавцем.
5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підпри-

ємства провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі
інструкцій.

5.4. Інструкції видають працівникам на руки безпосередні керівники робіт
під розписку в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час
проведення первинного інструктажу або вивішують на його робочому місці.

5.5. У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства по-
винен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі
(службі) для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а
також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.
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6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій
6.1. Перегляд інструкцій, які діють на підприємстві, проводиться в терміни,

що передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі
яких вони опрацьовані, не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів
робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у п. 6.1
цього Положення:
 у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;
 у разі набуття чинності новими або переглянутими державними норматив-

ними актами про охорону праці;
 за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів дер-

жавного управління і нагляду за охороною праці;
 у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необ-

хідність перегляду (зміни) інструкції;
 при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов

праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механіз-
мів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Для чого призначені інструкції з охорони праці?
2. Як розробляються інструкції з охорони праці?
3. Які особливості побудови і змісту інструкції з охорони праці?
4. Який порядок викладення вимог в інструкціях з охорони праці?
5. Яка процедура перевірки і перегляду діючих інструкцій?
6. З яких основних структурних елементів складається інструкції з охорони пра-

ці?
7. Вкажіть особливості розробки інструкцій з охорони праці для працівників з

урахуванням посади, професії або виду виконуваної роботи.

Література: 1. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Нав-
чальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетсь-
ка книга», 2004. - 304 с.

2. Кобилянський О.В., Присяжнюк В.В., Богачук В.В. Охорона
праці в робітничій професії. Навчальний посібник. – Вінниця:
ВНТУ, 2008. – 144 с.

3. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці. – Київ, 1998. – 21 с.
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ДОДАТОК

ПІ 1.3.10-465-2006
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування
електроустаткування

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслугову-

вання електроустаткування (далі - електромонтер).
До складу робіт, що виконується електромонтером, входять, у тому числі, роботи з підвищеною

небезпекою (відповідно до п.п.2, 3, 11, 15, 46, 88, 94, 95, 100, 104, 136 Переліку робіт з підвищеною не-
безпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою електромонтер, крім цієї інструкції, повинен вико-
нувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

1.2 Робоче місце електромонтера - закріплена за ним зона обслуговування електроустаткування,
електромайстерня.

1.3 В залежності від кваліфікації електромонтер може виконувати наступні роботи:
- обслуговує електроустаткування виробничих дільниць;
- налагоджує, ремонтує і регулює схеми технологічного устаткування, електричні схеми автомати-

чних ліній;
- виконує роботу з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній;
- здійснює випробування електродвигунів, трансформаторів різної потужності після капітального

ремонту;
- готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію;
- розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, складає,

встановлює, центрує високовольтні електричні машини;
- налагоджує схеми та усуває дефекти у пристроях засобів захисту та приладах автоматики і теле-

механіки;
- проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію;
- регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту та виконує інші види

робіт, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників
1.4 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:
- досягли 18 років, пройшли медичний огляд, наркологічний огляд та не мають протипоказань;
- мають повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку

на виробництві;
- пройшли навчання за професією, підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання ро-

біт з підвищеною небезпекою і перевірку знань: з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які
вони виконуватимуть; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та виявили задові-
льні результати і одержали згідно з їх кваліфікацією посвідчення (яке засвідчує право на самостійну ро-
боту в електроустановках) з відповідною групою з електробезпеки;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання
першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварій-
них ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.5 Повторний інструктаж з питань охорони праці (за змістом і обсягом первинного інструктажу)
проводиться один раз на три місяці.

1.6 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.
1.7 Електромонтер зобов'язаний:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами

пожежогасіння;
- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, тру-

довим договором);
- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
- не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;
- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу безпосереднього

керівника;
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.
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1.8 В процесі роботи на електромонтера можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих ви-
робничих факторів:

- небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може здійснюватися
крізь тіло людини;

- наявність напруги на устаткуванні, що обслуговується;
- падіння при роботі на висоті та падіння предметів з висоти;
- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються в технологічних проце-

сах, що може спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, тяжкі
хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку, можливі спазми і
набряк гортані;

- уражаюча дія внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
- рухомі частини виробничого устаткування;
- підвищена або знижена температура поверхні устаткування;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищена рухомість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;
- нервово-психічні і фізичні перенавантаження.
1.9 Електромонтеру видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціа-

льне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і мож-
ливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (сукняний з напівшерстяної тканини, бавовняний, сукняний, гумовий), комбінезон баво-
вняний, плащ брезентовий;

- білизна натільна;
- черевики шкіряні, чоботи (гумові, кирзові), боти діелектричні, калоші діелектричні;
- берет шерстяний, шолом (сукняний, бавовняний), головний убір бавовняний;
- рукавиці (комбіновані, КР, брезентові), рукавички (гумові, діелектричні, бавовняні);
- окуляри захисні.
На зовнішніх роботах додатково видаються:
- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;
- штани бавовняні на утеплювальній прокладці;
Для захисту органів дихання в залежності від умов праці електромонтеру, при необхідності, вида-

ється протигаз відповідної марки , респіратор.
При виконанні електромонтером робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (на висоті,

газонебезпечних, на повітряних лініях електропередавання і ін.), додатково видаються засоби індивідуа-
льного захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне прове-
дення цих робіт (каска, протигаз і ін).

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). Спецодяг

електромонтера повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли, рукава можуть бути захоп-
лені рухомими частинами механізмів, машин. На голові необхідно мати головний убір.

2.2 У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.
2.3 Оглянути (разом з електромонтером, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце

, переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, відсутності порушень в
роботі електротехнічного устаткування, яке підлягає обслуговуванню, наявності і справності засобів
пожежогасіння, засобів колективного захисту, наявності необхідного для роботи інструменту, одержати
необхідну інформацію у т.ч. про порушення, які мали місце, та заходи щодо їх усунення

2.4 Перевірити справність інструменту (у т.ч. електро- і пневмоінструменту), пристосувань, які
будуть використовуватись в процесі роботи.

2.5 При необхідності використання в роботі вантажопідіймальних механізмів (таля, електротель-
фера і ін.) перевірити їх справність згідно з вимогами інструкцій з охорони праці, що регламентують
безпечне виконання робіт із застосуванням цих механізмів.

2.6 Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться за розпорядженням або
нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та
виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної екс-
плуатації електроустановок споживачів, відповідними інструкціями, які регламентують безпечне вико-
нання робіт, діючи згідно з вказівками відповідального за безпеку робіт.

2.7 Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів
і матеріалів, обгородити робочу зону і установити знаки безпеки.
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2.8 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до
роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне
виконання електромонтером поставлених перед ним завдань, до їх усунення.

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1 Під час виконання роботи електромонтер повинен мати з собою посвідчення про перевірку

знань (за відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки
знань електромонтер до роботи не допускається).

3.2 Електромонтер повинен утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати
його сторонніми предметами, не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

3.3 Перед зняттям електрообладнання для ремонту необхідно зняти напругу в мережі не менше
ніж у двох місцях, видалити запобіжники. Приступати до зняття електрообладнання, переконавшись у
відсутності напруги та вивісивши при цьому на рубильник або ключ управління плакат "Не вмикати -
працюють люди "

3.4 Розбирання і збирання електрообладнання виконувати на верстатах, стелажах, підставках, спе-
ціальних робочих столах або стендах, що забезпечують їх стійке положення.

3.5 Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу
від них необхідно виконувати наступні вимоги:

- обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під
напругою, і до яких можливий дотик;

- працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимі;
- застосовувати інструмент із ізолювальними рукоятками, при відсутності такого інструменту не-

обхідно користуватися діелектричними рукавичками;
- тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;
- користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошко-

дженим лаковим покриттям;
- не торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою, без застосування електро-

захисних засобів;
- не працювати у зігнутому стані, якщо у разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде

меншою, ніж встановлена за нормами;
- не застосовувати металевих драбин, не працювати стоячи на ящиках або інших сторонніх пред-

метах;
- під час наближення грози припинити всі роботи на повітряних лініях електропередавання, повіт-

ряних лініях зв'язку, відкритому та закритому розподільчому устаткуванні, на вводах і комунікаційній
апаратурі безпосередньо з'єднаній з повітряними лініями;

- під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування
захисних ізолювальних засобів;

- встановлення і зняття запобіжників проводити, як правило, за знятою напруги;
- вимикати і вмикати роз'єднувачі та вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом слід в

діелектричних рукавичках.
3.6 Виконувати роботи на електродвигунах насосів, димососів, вентиляторів слід тільки при зачи-

нених і замкнутих на засувки і шибери механізмах (у випадку, якщо можливі обертання роторів елект-
родвигунів від з'єднаних з ними механізмів), необхідно також вживати заходів щодо гальмування рото-
рів електродвигунів.

3.7 Не допускається знімати огородження тих частин електродвигунів, що обертаються, під час
роботи електродвигуна.

3.8 Вимикання і вмикання електродвигунів напругою понад 1000 В пусковою апаратурою з руч-
ним керуванням слід виконувати стоячи на ізолювальному килимі із застосуванням діелектричних рука-
вичок.

3.9 При виконанні робіт в колах вимірювальних приладів і пристроїв релейного захисту, всі вто-
ринні обмотки вимірювальних трансформаторів струму і напруги необхідно постійно заземлювати.

3.10 При виконанні електромонтером робіт у вибухонебезпечних зонах не допускається:
- ремонтувати електрообладнання і мережі, що перебувають під напругою;
- експлуатувати електрообладнання в разі несправності захисних заземлень або контактних з'єд-

нань, пошкодження ізоляційних деталей, блокувань кришок апаратів з видом вибухозахисту "заповнен-
ня або продувка оболонки", а також при відсутності кріпильних елементів у випадку витікання мастила з
оболонки і ін.;

- вмикати електроустановку, яка автоматично вимкнулася, не з'ясувавши причини її вимкнення;
- навантажувати вибухозахищене електрообладнання вище регламентованих норм;
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- змінювати у вибухозахищених світильниках електричні лампи, що вийшли з ладу, іншими вида-
ми ламп;

- експлуатувати кабелі з зовнішніми пошкодженнями оболонки і сталевих труб електропроводки;
3.11 Під час заміни плавких запобіжників під напругою необхідно: вимкнути навантаження, наді-

ти захисні окуляри і діелектричні рукавички, стоячи на діелектричному килимі, пасатижами або спеціа-
льним знімачем зняти запобіжники.

Не допускається застосування некаліброваних плавких вставок. Вставка повинна відповідати типу
запобіжника.

3.12 Перед випробуванням електроустаткування після ремонту, воно повинно бути надійно закрі-
плене, заземлене, а частини, які рухаються і обертаються, повинні бути закриті огорожею.

3.13 Перед пуском тимчасово вимкненого електроустаткування оглянути його і переконатися в го-
товності до прийняття напруги, попередити працюючий персонал про вмикання.

3.14 При нещасних випадках або раптових захворюваннях, виявлених несправностях устатку-
вання, інструменту та інших небезпечних факторах, що створюють загрозу життю і здоров'ю працюю-
чих, необхідно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування
у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших праці-
вників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення
подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1 Вимкнути з мережі електроустаткування і прилади, які використовувалися ним під час роботи.
4.2 Зібрати деталі, матеріали, інструмент, пристрої, привести їх у належний стан (почистити, про-

терти), інструмент і пристрої прибрати у відведене місце.
4.3 Прибрати місце проведення робіт, відходи зібрати у ящик для сміття та винести з приміщення

у відведене місце.
4.4 У випадку змінної роботи підготуватися до здачі зміни, не залишаючи робоче місце до прибут-

тя змінника.
Здати зміну у встановленому на підприємстві порядку, надавши зміннику всю необхідну для пода-

льшої роботи інформацію.
4.5 Зняти та прибрати у відведене для цього місце спецодяг і інші засоби індивідуального захисту,

що використовувалися в процесі роботи.
4.6 Вимити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ.
4.7 Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, що мали місце під час роботи.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1 До аварійних ситуацій відносяться:
- коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання;
- аварійне пошкодження ізоляції струмовідних частин;
- замикання фази мережі на землю;
- падіння проводів, що знаходяться під напругою, на конструктивні частини устаткування;
- поява напруги на відімкнених струмоведучих частинах;
- іскріння, спалахування струмовідних частин електрообладнання;
- розряд блискавки в електроустановку і ін.
5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно негайно повідомити безпосереднього кері-

вника, експлуатаційний персонал і старшого по зміні чи диспетчера про те, що сталося, та діяти за їх
вказівками.

5.3 При пожежі необхідно припинити роботу і почати гасіння наявними засобами пожежегасіння
діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4 При нещасних випадках необхідно (до прибуття швидкої медичної допомоги) надати першу
допомогу потерпілому.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені
в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається
електромонтером при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


