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Інструкція з охорони праці
для слюсаря з виготовлення деталей та вузлів
систем вентиляції, кондиціонування повітря,
пневмотранспорту та аспірації


1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для слюсаря з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації (далі — слюсаря) розроблена на підставі чинного законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, в тому числі:
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98);
- Ïåðåë³êó ðîá³ò ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ (ÍÏÀÎÏ 0.00-2.01-05);
- ÄÁÍ À.3.2-2-2009 «Îõîðîíà ïðàö³ ³ ïðîìèñëîâà áåçïåêà ó áóä³âíèöòâ³ (ÍÏÀÎÏ 45.2-7.02-12);
- Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
- Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);
- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18);
і є обов'язковим для виконання нормативним актом в межах підприємства для працівників, залучених до таких робіт.
1.2. Працівники, які порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законом порядку: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну — в залежності від наслідків, спричинених порушенням.
1.3. Професія слюсаря не вимагає професійного добору, а роботи, які він виконує, відносяться до переліку робіт підвищеної небезпеки, до робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці. 
1.4. Інструкція для професій, роботи яких відносяться до категорії робіт підвищеної небезпеки, переглядається не рідше одного разу на три роки.
1.5. Під час укладання трудового договору, слюсар ознайомлюється у письмовій формі з умовами праці на робочому місці.
1.6. До роботи слюсарем допускаються особи, не молодше 18 років, які пройшли:
– попередню професійну підготовку в закладах освіти;
– медичний огляд;
– вступний інструктаж;
– спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
– первинний інструктаж на робочому місці;
– інструктаж з пожежної безпеки;
– стажування.
1.7. Новоприйняті робітники, після проходження первинного інструктажу на робочому місці, проходять стажування протягом 2-15 діб відповідно до наказу керівника підприємства.
1.8. В процесі роботи слюсар проходить:
повторний інструктаж:
- один раз на 3 місяці; 
позаплановий інструктаж:
– у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; 
– при порушеннях працівниками вимог нормативних актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
– при перерві в роботі працівника більше ніж на 30 календарних днів;
цільовий інструктаж: 
– при ліквідації аварії, стихійного лиха;
– при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, розпорядження або інші документи. 
1.9. Перевірка знань з питань охорони праці у слюсаря проводиться комісією підприємства в обсязі інструкцій з охорони праці, інструкції з експлуатації технологічного устаткування, на якому він буде працювати, технологічних карт, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії:
- під час прийняття на роботу;
- періодично, не рідше одного разу на 12 місяців; 
- при незадовільних результатах перевірки знань;
- при виконанні робіт з професій за сумісництвом.
1.10. Робітник комплексної бригади повинен бути проінструктований і навчений безпечним прийомам з усіх видів робіт, що виконуються ним.
1.11. Підготовка працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки здійснюється в закладах освіти або на підприємстві, які зареєстрували в установленому порядку Декларацію в Держпраці.
1.12. При виконанні робіт з електрообладнанням працівники повинні мати групу з електробезпеки: 
- при роботі з електроінструментом класу I у приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями — II групу з електробезпеки;
- при роботі з електроінструментом 2 і 3 класу — I група з електробезпеки;
- електротехнологічні працівники, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок — ІІ групу з електробезпеки.
Робітнику, який виконує роботи з електрифікованим інструментом необхідно дотримуватися вимог інструкції з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням електричних машин та механізмів.
1.13. У разі залучення слюсаря до стропування вантажів з використанням вантажопідіймальних кранів, він повинен пройти навчання, відповідний інструктаж, мати посвідчення стропальника та бути допущеним до виконання цих робіт наказом по підприємству.
1.14. Слюсар повинен знати:
– основні види оснащення;
– види стропування та захватних пристроїв;
– правила сигналізації під час монтажу;
– інструменти та пристрої, що використовуються під час виготовлення та монтажу деталей, вузлів та конструкцій;
– основні види деталей систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації;
– прилади та способи тимчасового кріплення конструкцій;
- основні властивості і способи обробки листового і профільного металу, металопласту, вініпласту та поліетилену;
- типи кріплення повітроводів і фасонних частин;
- найменування і призначення деталей систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотран-спорту, аспірації;
- розмічальні позначення;
- способи обробки заготовок;
- способи зварювання вініпласту та поліетилену;
- пристрій і правила експлуатації верстатів і механізмів для обробки листового і профільного металів і металопласту, точкових машин для контактного зварювання;
- правила користування механізованим інструментом;
- способи розмітки і розкрою деталей з металу, металопласту і вініпласту;
- види з’єднань і кріплень повітропроводів і фасонних частин;
- правила виконання робочих деталізованих ескізів;
- прийоми виконання клепаних робіт;
- технологію виготовлення прямих ділянок повітропроводів з металу, металопласту, вініпласту та поліетилену;
- технологію виготовлення фасонних частин повітроводів з листового металу, металопласту, вініпласту та поліетилену;
- будову та принцип дії систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту і аспірації;
- номенклатуру виготовленого обладнання та вимоги, що пред’являються до його якості;
– прості способи перевірки щільності зварювальних швів;
– способи захисту металу від корозії;
– види ущільнювальних прокладок для герметизації швів.
1.15. Слюсар зобов’язаний:
– виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини як на робочому місці, так і в побутовому приміщенні;
– дотримуватися вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;
– працювати у виданому спецодязі, спецвзутті та користуватися засобами індивідуального захисту;
– своєчасно проходити медичне обстеження;
– дотримуватися технологічної дисципліни;
– працювати тільки справним інструментом та обладнанням;
– виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та з якої проінструктований;
– вживати заходів до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно повідомляти керівника робіт;
– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про здоров’я і безпеку оточуючих працівників та відвідувачів в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
– не користуватися мобільним зв’язком при виконанні робіт та в небезпечних зонах будівництва;
– не виконувати розпорядження, якщо вони суперечать правилам охорони праці і їх виконання може призвести до нещасного випадку;
– знати і вміти надавати домедичну допомогу потерпілим.
1.16. Організація робочого місця слюсаря повинна бути безпечною на всіх стадіях виконання робіт, однак слід враховувати можливість виникнення наступних шкідливих та небезпечних виробничих факторів:
– наявність перепадів на висоті більше 1,3 м;
– робота поблизу перепадів ближче 2 м;
– недостатнє освітлення робочої зони;
– дія високих і низьких температур;
– наявність відкритих технологічних отворів і прорізів;
– відсутність інвентарних засобів підмощування;
– падіння матеріалів;
– відсутність спеціальних пристроїв, інструментів та обладнання згідно з технологічними картами та проєктом виконання робіт.
1.17. Для зниження рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів слюсар, згідно з типовими галузевими нормами, повинен бути забезпечений наступними засобами індивідуального захисту на які є декларації відповідності згідно з технічним регламентом:

Íàéìåíóâàííÿ ñïåöîäÿãó, ñïåöâçóòòÿ òà çàïîá³æíèõ çàõîä³â
Ñòðîê
åêñïëóàòàö³¿   (ì³ñÿö³â)
– æèëåò ñèãíàëüíèé 
12
– костюм бавовняний 
10
– черевики шкіряні на неслизькій підошві 
12
– рукавиці комбіновані з надолонниками із вінілісшкіри-Т 
2
– каска 
 до зносу
На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 
36
– брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 
36
– напівчоботи утеплені 
36

В залежності від характеру роботи можуть видаватися й інші засоби індивідуального захисту.
1.18. Âèêîíóâàòè çàãîò³âåëüí³ ³ ìîíòàæí³ ðîáîòè äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè ïðè äîñòàòíüîìó îñâ³òëåíí³.
1.19. ²íñòðóìåíò äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïîâ³òðîïðîâîä³â ïîâèíåí áóòè ñïðàâíèì ³ â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì âèìîãàì:
1.19.1. Ìîëîòêè, êóâàëäè ïîâèíí³ ìàòè çëåãêà îïóêëó, ãëàäêó, íå çáèòó, áåç çàäèðîê, òð³ùèí ïîâåðõíþ áîéêà ³ íàä³éíî çàêð³ïëåí³ ì’ÿêèì ñòàëåâèì ðîçï³ðíèì êëèíîì íà äåðåâ’ÿí³é ðóêîÿòö³. Ïîâåðõíÿ ðóêîÿòêè ïîâèííà áóòè ãëàäêîþ, áåç òð³ùèí, çàäèðîê, ñó÷ê³â. Ðóêîÿòêà ïîâèííà áóòè îâàëüíîãî ïåðåòèíó, ç íåçíà÷íèì ïîòîâùåííÿì äî â³ëüíîãî ê³íöÿ.
1.19.2. Íàïèëêè òà ³íøèé ðó÷íèé ³íñòðóìåíò ç çàãîñòðåíèìè íåðîáî÷èìè ê³íöÿìè ïîâèíí³ áóòè íàä³éíî çàêð³ïëåíèìè â ãëàäêî âèòî÷åí³é òà ð³âíî çà÷èùåí³é ðóêîÿòö³.
Ðóêîÿòêà ïîâèííà ìàòè äîâæèíó â çàëåæíîñò³ â³ä äîâæèíè ³íñòðóìåíòó, àëå íå ìåíøå 150 ìì ³ ïîâèííà áóòè ñòÿãíóòà ìåòàëåâèì ê³ëüöåì. Ïðàöþâàòè áåç ðóêîÿòîê çàáîðîíÿºòüñÿ.
1.19.3. Óäàðí³ ³íñòðóìåíòè (øëÿìáóðè, çóáèëà, êðåéöìåéñåë³, êåðíè òà ³íøå) íå ïîâèíí³ ìàòè ñêîøåíèõ ÷è çáèòèõ áîéê³â ç çàäèðêàìè, âì’ÿòèíàìè, âèáî¿â, òð³ùèí. Äîâæèíà ³íñòðóìåíòà ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 150 ìì.
Ïðè ðîáîò³ êóâàëäîþ çóáèëî íåîáõ³äíî óòðèìóâàòè ðóêîÿòêîþ çàâäîâæêè íå ìåíøå 0,7 ì. Ð³æó÷ó êðîìêó çóáèëà çàòî÷óþòü ï³ä êóòîì â çàëåæíîñò³ â³ä îáðîáëþâàíîãî ìàòåð³àëó: äëÿ ðóáêè ÷àâóíó -70°, äëÿ ñòàë³ -60°, äëÿ ì³ä³ -45°.
1.19.4. Ãàéêîâ³ êëþ÷³ äëÿ çáèðàííÿ ³ ðîçáèðàííÿ áîëòîâèõ ç’ºäíàíü ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ðîçì³ðàì ãîëîâîê áîëò³â ³ ãàéîê ³ áóòè áåç òð³ùèí, âì'ÿòèí, çàäèðîê. Ãóáêè êëþ÷³â ïîâèíí³ áóòè ïàðàëåëüíèìè. Çàáîðîíÿºòüñÿ ïîäîâæóâàòè êëþ÷³ êîíòðêëþ÷àìè òà ³íøå.
1.19.5. Ãîñòðîãóáö³ ³ ïëîñêîãóáö³ íå ïîâèíí³ ìàòè âèçóáðåíèõ ðóêîÿòîê. Ãóáêè ¿õ ïîâèíí³ áóòè ãîñòðèìè, ö³ëüíèìè, íåçàçóáðåíèìè, à ïëîñêîãóáö³ ïîâèíí³ ìàòè íåñòåðòó íàñ³÷êó.
1.19.6. Ñòðóáöèíè äëÿ ñêð³ïëåííÿ äâîõ-òðüîõ äåòàëåé äëÿ çâàðþâàííÿ ïîâèíí³ áóòè ð³âíèìè áåç âì'ÿòèí ³ òð³ùèí.
1.19.7. Ïèëè (íîæ³âêè òà ³íø³) ïîâèíí³ áóòè ïðàâèëüíî ðîçâåäåí³ ³ äîáðå çàêð³ïëåí³.
1.19.8. Ëåùàòà íà âåðñòàòàõ âñòàíîâëþþòü íà â³äñòàí³ íå ìåíøå 1 ì îäèí â³ä ³íøîãî (øèðèíà âåðñòàòà ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 0,75 ì). Ðîá³òíèêè ïîâèíí³ áóòè çàõèùåí³ â³ä ÷àñòèíîê, ùî â³äë³òàþòü, ñ³òêîþ âèñîòîþ íå ìåíøå 1 ì ç ðîçì³ðîì â³÷êà íå á³ëüøå 3 ìì.
1.19.9. Ê³íö³ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè ñóì³ùåííÿ îòâîð³â ïðè ìîíòàæ³ íå ïîâèíí³ áóòè çáèòèìè.
1.19.10. Íà ð³æó÷èõ êðàéêàõ ïîêð³âåëüíèõ íîæèöü íå ïîâèííî áóòè âèêðèøåíèõ ì³ñöü, âì'ÿòèí ³ ïîì³òíèõ ñë³ä³â ïðèòóïëåííÿ; áîëò-â³ñü, ùî ñêð³ïëÿº ïîëîâèíêè íîæèöü, ïîâèííà äîçâîëÿòè ðåãóëþâàííÿ íîðìàëüíîãî çàçîðó ì³æ íèìè, ùîá ìåòàë ðîçð³çàâñÿ áåç çàäèðîê.
1.19.11. Ïîâåðõí³ êèÿíîê ïîâèíí³ áóòè áåç òð³ùèí ³ âèáî¿â.
1.20. Ìîíòàæ ñèñòåì âåíòèëÿö³¿, êîíäèö³îíóâàííÿ ïîâ³òðÿ, ïíåâìîòðàíñïîðòó é àñï³ðàö³¿ äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ãîòîâíîñò³ îá’ºêòà ÷è îêðåìèõ éîãî ä³ëüíèöü äî ìîíòàæó. Ïðî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà äî ìîíòàæó ïîâèíåí áóòè ñêëàäåíèé àêò.
1.21. Äëÿ ìîíòàæó ïîâ³òðîâîäó íà âèñîò³ ïîâèíí³ áóòè âñòàíîâëåí³ ðèøòóâàííÿ, ïîìîñòè ÷è íàñòèëè ç îãîðîäæåííÿìè, çàáåçïå÷åí³ äðàáèíàìè äëÿ ï³äéîìó ³ ñïóñêó ðîá³òíèê³â.
1.22. Ïðè â³äñóòíîñò³ íàñòèë³â ç îãîðîäæåííÿìè íà âèñîò³ íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè âèïðîáóâàí³ çàïîá³æí³ ïîÿñè. Ì³ñöå çàêð³ïëåííÿ çàïîá³æíîãî ïîÿñà ïîâèííî áóòè âêàçàíå ìàéñòðîì ÷è âèêîíðîáîì.
1.23. Çàáîðîíÿºòüñÿ ïðàöþâàòè â ìîíòàæí³é çîí³ â áóäèíêó ïî îäí³é âåðòèêàë³ íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ïåðåêðèòò³â (ïîâåðõ³â) íàä ðîáî÷èì ì³ñöåì.
1.24. Ïåðåì³ùåííÿ ³ ìîíòàæ óñòàòêóâàííÿ ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ çà çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîþ òåõíîëîã³ºþ çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â.
1.25. Óñ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ïðîõîäè äî íèõ ïîâèíí³ ìàòè äîñòàòíº îñâ³òëåííÿ.
1.26. Åëåêòðîïðîâîäè â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîâèíí³ áóòè çíåñòðóìëåí³ ³ íàä³éíî îáãîðîäæåí³.
1.27. Òåõí³÷íèé ñòàí óêðóïíåíèõ âóçë³â ÷è áëîê³â ïîâ³òðîâîä³â ³ óñòàòêóâàííÿ ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòè íàä³éí³ñòü ³ ïðîñòîòó ¿õ ï³äéîìó, âñòàíîâëåííÿ, êð³ïëåííÿ.
1.28. Ì³ñöÿ, íåáåçïå÷í³ äëÿ ðîáîòè ³ ïðîõîäó ëþäåé, ïîâèíí³ áóòè îãîðîäæåí³, ìàòè íàïèñè ³ ïîêàæ÷èêè, à ïðè ðîáîò³ â òåìíèé ÷àñ äîáè — ïîçíà÷åí³ ñâ³òëîâèìè ñèãíàëàìè.

2. ÂÈÌÎÃÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÏÅÐÅÄ ÏÎ×ÀÒÊÎÌ ÐÎÁÎÒÈ

2.1. Ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñïåöîäÿã, çàïðàâèòè éîãî, íàä³òè ãîëîâíèé óá³ð.
2.2. Ï³äãîòóâàòè ðîáî÷å ì³ñöå äî áåçïå÷íî¿ ðîáîòè, ïðèáðàòè ñòîðîíí³ ïðåäìåòè, çâ³ëüíèòè ïðîõîäè.
2.3. Ïåðåêîíàòèñÿ â íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíîãî ³íñòðóìåíòó, ïðèñòîñóâàíü ³ ¿õ ñïðàâíîñò³.
2.4. Ðîçòàøóâàòè ³íñòðóìåíò, ïðèñòîñóâàííÿ â íåîáõ³äíîìó ³ áåçïå÷íîìó äëÿ ðîáîòè ïîðÿäêó.
2.5. Ïåðåêîíàòèñÿ â äîñòàòíüîìó îñâ³òëåíí³, â òîìó, ùî ñâ³òëî íå ñë³ïèòü î÷³.

3. ÂÈÌÎÃÈ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÐÎÁÎÒÈ

3.1. Ïðè ðîáîò³ ç ðó÷íèì ³íñòðóìåíòîì íåîáõ³äíî:
3.1.1. Êîðèñòóâàòèñÿ çàõèñíèìè ñ³ò÷àñòèìè îêóëÿðàìè.
3.1.2. Áèòè ìîëîòêîì ó íàïðÿìêó äî îãîðîæ³ àáî ñò³í³.
3.1.3. Ïðèáèðàòè ìåòàëåâó ñòðóæêó ³ ïèë ñïåö³àëüíèìè ù³òêàìè.
3.1.4. Ïðè ñêëàäàíí³ ôàñîííèõ ÷àñòèí ³ ïîâ³òðîïðîâîä³â çàñòîñîâóâàòè ñïåö³àëüí³ ïðèñòîñóâàííÿ.
3.1.5. Íà âåðñòàòàõ, íîæèöÿõ, âàëêàõ ³ ³íøèõ ìåõàí³çìàõ äîçâîëÿºòüñÿ ïðàöþâàòè ò³ëüêè òèì, çà êèì çàêð³ïëåí³ ö³ ìåõàí³çìè.
3.1.6. Ðîá³òíèêè, çàéíÿò³ íà âèãîòîâëåíí³ âåíòèëÿö³éíèõ ïîâ³òðîïðîâîä³â, ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ çàõîä³â áåçïåêè.
3.1.7. Ï³äëîãà íàâêîëî âàëüö³â, íîæèöü òà ³íøèõ ìåõàí³çì³â ïîâèííà áóòè ð³âíîþ ³ íå ñëèçüêîþ.
3.1.8. Ìåòàë ïðè ðóáö³ ³ ïðàâö³ íåîáõ³äíî íàä³éíî çàêð³ïëþâàòè â ëåùàòàõ.
3.1.9. Ïðè îäíîðàçîâ³é ðîáîò³ ç³ çâàðíèêîì, ñëþñàð ïîâèíåí êîðèñòóâàòèñÿ øèðìàìè àáî îêóëÿðàìè ç³ ñâ³òëîô³ëüòðàìè.
3.1.10. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ îï³ê³â ³ øê³äëèâîãî âïëèâó õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ³ êèñëîò ïðè ëóä³íí³ íåîáõ³äíî ïðàöþâàòè â ãóìîâèõ ðóêàâè÷êàõ, ÷îáîòàõ ³ ïðîãóìîâàíèõ ôàðòóõàõ.
3.1.11. Ïðè îáðîáö³ ìåòàëó íà âàëüöÿõ íåîáõ³äíî ðåòåëüíî ñë³äêóâàòè çà îäÿãîì, ùîá íå áóëî çâèñàþ÷èõ ê³íö³â; ïðàöþâàòè áåç ãîëîâíîãî óáîðó çàáîðîíÿºòüñÿ.
3.1.12. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîïàäàííþ ïàëüö³â ðóê ï³ä í³æ âàæ³ëüíèõ ³ ³íøèõ íîæèöü íåîáõ³äíî êîðèñòóâàòèñÿ çàïîá³æíèìè ë³í³éêàìè òà ³íøèì ïðèñòîñóâàííÿì.
3.1.13. Çãèíàííÿ ìåòàëó, òîâùèíà ÿêîãî ïåðåâèùóº òîâùèíó, âñòàíîâëåíó ïàñïîðòîì äàíîãî âåðñòàòà, çàáîðîíÿºòüñÿ.
3.2. Ïðè ìîíòàæ³ âåíòèëÿö³éíèõ ïîâ³òðîïðîâîä³â íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ âèìîã:
3.2.1. Ï³äí³ìàòè ïîâ³òðîïðîâ³ä íåîáõ³äíî âèïðîáóâàíèìè ³ ïåðåâ³ðåíèìè ìåõàí³çìàìè, îñîáëèâó óâàãó ñë³ä çâåðòàòè íà íåïðèïóñòèì³ñòü òåðòÿ êàíàò³â îá ð³çí³ ïðåäìåòè ³ ñò³íè.
3.2.2. Ìîíòàæ ïîâ³òðîâîä³â íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè íå ìåíøå í³æ äâîì ðîá³òíèêàì ç ïîìîñò³â, ðèøòóâàíü, êîëèñîê ³ íàñòèë³â, âèãîòîâëåíèõ ç ì³öíîãî ìàòåð³àëó; âîíè ïîâèíí³ áóòè âèãîòîâëåí³ ³ âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíî äî ïëàíó âèêîíàííÿ ðîá³ò (ÏÂÐ) ³ âèïðîáóâàí³.
3.2.3. Ïðèñòð³é òèì÷àñîâèõ îïîð, ï³äñòàâîê, âèêîðèñòàííÿ âèïàäêîâèõ ïðåäìåò³â, à òàêîæ ìîíòàæ ïîâ³òðîïðîâîä³â ç ïðèñòàâíèõ äðàáèí, çàáîðîíÿºòüñÿ.
3.2.4. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò íà âèñîò³ íåîáõ³äíî êîðèñòóâàòèñÿ âèïðîáóâàíèìè ³ ïåðåâ³ðåíèìè çàïîá³æíèìè ïîÿñàìè.
3.2.5. Êð³ïèòè ïîâ³òðîâ³ä íà áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³ÿõ äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âèêîíðîáà (ìàéñòðà) ãåíï³äðÿäíèêà.
3.2.6. Äîìàãàòèñÿ çá³ãó îòâîð³â ôëàíö³â ïðè ç’ºäíàíí³ ñåêö³é ïîâ³òðîïðîâîä³â íåîáõ³äíî îïðàâêàìè, à íå ïàëüöÿìè.
3.3. Ï³ä ÷àñ ãåðìåòèçàö³¿ ñòèê³â ñèíòåòè÷íèìè êëåÿìè íåîáõ³äíî:
3.3.1. Ìàòåð³àë çáåð³ãàòè â ãåðìåòè÷í³é ïîñóäèí³.
3.3.2. Ïðàöþâàòè â çàõèñíèõ ðóêàâè÷êàõ àáî êîðèñòóâàòèñÿ ïàñòàìè.
3.3.3. Ïðè ïåðåðâàõ â ðîáîò³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ³, îñîáëèâî, ïåðåä âæèâàííÿì ¿æ³, íåîáõ³äíî ìèòè ðóêè ìèþ÷èìè çàñîáàìè òà ðåòåëüíî ¿õ âèòèðàòè ³íäèâ³äóàëüíèì ðóøíèêîì.
3.3.4. Çáåð³ãàòè ³ çàñòîñîâóâàòè êëå¿ ç óðàõóâàííÿì ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4. ÂÈÌÎÃÈ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï²ÑËß ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß ÐÎÁÎÒÈ

4.1. Ïðèáðàòè ðîáî÷å ì³ñöå, â³äõîäè â³ä çàãîò³âåëüíèõ ðîá³ò, êëå¿ ïîêëàñòè ó â³äâåäåíå äëÿ íèõ ì³ñöå.
4.2. Â³äêëþ÷èòè â³ä ìåðåæ³ âñå åëåêòðîîáëàäíàííÿ.
4.3. ²íñòðóìåíò, ïðèñòîñóâàííÿ, ìåõàí³çìè ïðîòåðòè, çìàñòèòè ³ ñêëàñòè â ñïåö³àëüíî â³äâåäåíå äëÿ íèõ ì³ñöå.
4.4. Çíÿòè ñïåöîäÿã, ïîìèòè ðóêè, îáëè÷÷ÿ ç ìèëîì; ïðè ìîæëèâîñò³ ïðèéíÿòè äóø.
4.5. Ïîâ³äîìèòè âèêîíðîáó (ìàéñòðó) ïðî âñ³ íåäîë³êè, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ï³ä ÷àñ ðîáîòè.

5. ÂÈÌÎÃÈ ÁÅÇÏÅÊÈ Â ÀÂÀÐ²ÉÍÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²ßÕ

5.1. Ïðèïèíèòè ðîáîòó, â³äêëþ÷èòè âñå åëåêòðîîáëàäíàííÿ, íå äîïóñêàòè ñòîðîíí³õ îñ³á â íåáåçïå÷íó çîíó.
5.2. Ïîâ³äîìèòè ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ, âèêîíðîáó (ìàéñòðó).
5.3. Íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ðàç³ òðàâìóâàííÿ ïðàö³âíèêà:
5.3.1. Âæèòè âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëîìó: âèçâîëèòè éîãî â³ä ïîäàëüøîãî âïëèâó íà îðãàí³çì ôàêòîð³â, ÿê³ çàãðîæóþòü çäîðîâ’þ òà æèòòþ (çâ³ëüíèòè â³ä ä³¿ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, âèíåñòè ³ç çàðàæåíî¿ çîíè, çàãàñèòè îäÿã, ùî ãîðèòü òîùî), çà íåîáõ³äíîñò³ âèíåñòè íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ, çâ³ëüíèòè â³ä îäÿãó, ùî çàâàæàº äèõàííþ.
5.3.2. Îö³íèòè ñòàí ïîòåðï³ëîãî (íàÿâí³ñòü ó íüîãî äèõàííÿ, ñåðöåáèòòÿ, ñâ³äîìîñò³ òîùî), çà ïîòðåáè íàäàòè äîìåäè÷íó äîïîìîãó, çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ ç íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ùî ä³º íà ï³äïðèºìñòâ³. 
5.4. Çà çàãðîçè âèíèêíåííÿ àáî ïðè âèíèêíåíí³ ³íøèõ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, âèêëèêàòè ³íø³ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè (ãàçîðÿòóâàëüíó òîùî) òà ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî âêàç³âîê êåð³âíèêà.
5.5. Çáåðåãòè äî ïðèáóòòÿ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó îáñòàâèíè íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ìàøèíè, ìåõàí³çìè, îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ ó òàêîìó ñòàí³, â ÿêîìó âîíè áóëè íà ìîìåíò íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêùî öå íå çàãðîæóº æèòòþ òà çäîðîâ’þ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ³ íå ïðèçâåäå äî á³ëüø òÿæêèõ íàñë³äê³â àáî ïîðóøåííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
5.6. Ïðî êîæåí íåùàñíèé âèïàäîê ïîòåðï³ëèé àáî ïðàö³âíèê, ÿêèé éîãî âèÿâèâ, ÷è ³íøà îñîáà-ñâ³äîê, ìàº íåãàéíî ïîâ³äîìèòè áåçïîñåðåäíüîìó êåð³âíèêó ðîá³ò, ñëóæá³ îõîðîíè ïðàö³ ÷è ³íø³é óïîâíîâàæåí³é îñîá³ ï³äïðèºìñòâà. 
5.7. Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ïîæåæ³:
– ïîì³òèâøè çàãîðÿííÿ ÷è éîãî îçíàêè, íåãàéíî ïðèïèíèòè ðîáîòó, çà ìîæëèâîñò³ âèâåñòè òðàêòîð ó áåçïå÷íå ì³ñöå, â³äêëþ÷èòè àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ; âæèòè âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â, ùîá çàãàñèòè âîãîíü, ç äîòðèìàííÿì çàõîä³â îñîáèñòî¿ áåçïåêè òà ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, çà óìîâè, ùî öå íå çàãðîæóº æèòòþ òà çäîðîâ’þ: ãàñèòè ò³ëüêè âóãëåêèñëîòíèìè òà ïîðîøêîâèìè âîãíåãàñíèêàìè, çàñèïàòè çåìëåþ àáî íàêðèòè áðåçåíòîì; çàáîðîíåíî çàëèâàòè âîäîþ ïàëüíå, ùî ãîðèòü;
– ÿêùî ïîãàñèòè ïîæåæó ñâî¿ìè ñèëàìè íå âäàëîñÿ, âèêëèêàòè ïîæåæíó ÷àñòèíó çà òåëåôîíîì 101, ïðè öüîìó âêàçàòè ñâî¿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷³òêî ñôîðìóëþâàòè õàðàêòåð ïîä³¿ òà àäðåñó îá’ºêòà, íàÿâí³ñòü ëþäåé;
– âæèòè (çà ìîæëèâîñò³) çàõîä³â ùîäî åâàêóàö³¿ ëþäåé òà çáåðåæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé;
– íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ïðî ïîä³þ, ùî òðàïèëàñÿ, êåð³âíèêó ðîá³ò.





(ïîñàäà ðîçðîáíèêà)
(ï³äïèñ)
(³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)
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²íñòðóêö³þ ï³äãîòóâàâ Î. Êðàâ÷óí, åêñïåðò ç îõîðîíè ïðàö³


