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Інструкція № 18
з охорони праці під час роботи на комп'ютерній та копіювальній техніці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під час роботи може бути вплив таких небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів:
ураження електричним струмом; ___
ураження очей від миготливої дії екрана монітора; 
ураження внаслідок пожежі; падіння;
падіння на працівника предметів, матеріалів, обладнання; 
електромагнітне опромінення.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Прибери з робочого місця сторонні й непотрібні для роботи предмети.
2.2. Перевір надійність та справність заземлюючого пристрою.
2 . 3 . Перевір справність електроарматури: електророзетки, електрошнурів, 

штепсельної вилки.
2 . 4 . Робоче місце відрегульовується по висоті так, щоб лінія зору 

приходилася по центру екрану монітора.
2.5. Перевір справність техніки та про всі виявлені несправності повідом 

вчителя чи завідувача кабінетом (працівник повідомляє свого безпосереднього 
керівника).

з. ПІД ЧАС РОБОТИ —
3.1. Тимчасово відлучаючись з робочого місця, обов'язково вимкни 

комп’ютерну та копіювальну
техніку.
3 .2 . У випадку загорання вимкни техніку, з не струм електромережу і загаси 

полум'я вогнегасником чи іншими засобами.
3.3. Експлуатувати ПК тільки у відповідності до діючих правил.
3 . 4 . Забороняється:

працювати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння: 
допускати чи доручати роботу на техніці стороннім особам; 
працювати на комп'ютерній техніці без захисного екрана; 
зберігати на робочому місці легкозаймисті речовини; 
самостійно ремонтувати електричну арматуру;
працювати при відсутності або несправності заземлюючого пристрою; 
курити на робочому місці;

працювати на технічно несправній техніці, при відсутності захисних 
кришок, кожухів;

торкатися до розйомів з'єднувальних кабелів; 
торкатися до шини заземлюючого пристрою;



торкатися до екрану і зворотного боку монітора при ввімкненому моніторі в 
електромережу;

класти будь-які речі, папери на монітор та клавіатуру.
3 .4 . При появі запаху гарі терміново припинити роботу, вимкну апаратуру і 

повідомити про це свого безпосереднього керівника.

4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
3 .5 . Вимкнути обладнання.
3.6. Прибрати робоче місце.
3.7. Про виявлені недоліки в роботі техніки повідомити безпосереднього 

керівника.

5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. У разі будь якої аварійної ситуації необхідно негайно повідомити 

керівника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної 
ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні 
служби та служби допомоги.

5 .2 . У випадку будь якої аварійної ситуації необхідно виконати наступні дії:
у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, 

яке знаходилося в роботі;
у разі витікання газу перекрити головний кран, викликати аварійну службу 

газу; у разі аварії в системі водопостачання чи каналізацТГ~неітбхідно терміново 
перекрити крани водопостачання і викликати аварійну службу водоканалу;

у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо 
евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі потреби 
звернутися по допомогу до інших працівників; негайно повідомити пожежну охорону 
за телефоном 101; приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі 
інструкцією з пожежної безпеки;

у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) 
необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити 
потерпілого до медпункту.

у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо 
евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі потреби 
звернутися по допомогу до інших працівників; негайно повідомити пожежну охорону 
за телефоном 101; приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі 
інструкцією з пожежної безпеки;

у разі травмування працівника закладу або дитдни___(учня, вихованця) 
необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити 
потерпілого до медпункту.
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