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Зразок
інструкції з охорони праці
для робітника зеленого будівництва
(озеленювача, садівника)


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
(посада керівника, назва підприємства)
 ___________		_________________
     (підпис)		(ініціали, прізвище)
	«____» __________ 20__ р.


Інструкція з охорони праці
для робітника зеленого будівництва
(озеленювача, садівника)


1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці для робітника зеленого будівництва (озеленювача, садівника) є інструкцією за професією і встановлює вимоги безпеки під час проведення робіт у сфері зеленого господарства.
1.2. Інструкція розроблена відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 р. № 966, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 р. № 62.
	1.3. До виконання робіт за професією робітника зеленого будівництва (озеленювача, садівника) (далі — працівник) допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли професійно-технічне навчання відповідного напряму, медичний огляд (і не мають протипоказань до виконання робіт за станом здоров’я), вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці, стажування на робочому місці і оволоділи безпечними методами та прийомами виконання робіт.
	1.4. До робіт з використанням механізованих засобів виробництва (газонокосарки, бензопили тощо) допускаються особи, які пройшли інструктаж, навчання та перевірку знань безпечних методів роботи з цими засобами виробництва.
	1.5. Роботи в охоронній зоні діючої лінії електропередавання повинні виконуватися за нарядом-допуском відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони електричних мереж.
	1.6. Роботи з використанням підіймального механізму повинні виконуватися за нарядом-допуском під керівництвом призначеної відповідальної особи.
	1.7. Робота робітника зеленого будівництва (озеленювача, садівника) не належить до робіт з підвищеною небезпекою, за винятком:
	- виконання робіт на висоті 1,3 м і більше;
- роботи з отруйними, шкідливими, токсичними речовинами;
	- виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередавання.
	Виконавець таких робіт повинен проходити спеціальне навчання у встановленому порядку.
1.8. Працівник зобов’язаний:
- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником, і не передоручати свою роботу та засоби праці будь-кому іншому;
- працювати у спецодязі, спецвзутті, застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) за призначенням;
- працювати лише при достатньому освітленні;
- бути уважним, не відволікатися від роботи самому і не відволікати інших;
- не допускати в робочу зону сторонніх осіб;
- не палити і не вживати їжу на робочому місці. Вживати їжу можна лише під час встановлених перерв у спеціально відведених для цього місцях;
- підтримувати чистоту і лад на робочому місці, не допускати його захаращення, слідкувати за своєчасним прибиранням сміття та відходів;
- не усувати несправності обладнання самостійно (слід звернутися до фахівця);
- вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування;
- знати місцезнаходження медичної аптечки та володіти навичками надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках;
- дотримуватися правил особистої гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.
1.9. Основні шкідливі та небезпечні фактори, що впливають на працівника при роботі у сфері зеленого господарства:
а) фізичні:
	- машини і механізми, що рухаються;

- рухомі частини обладнання;
- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях посадкових матеріалів, обладнання, інструмента, інвентаря;
	- шматочки ґрунту, каміння, інші предмети, що відлітають;
	- підвищений рівень шуму на робочому місці;
- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;
- підвищений рівень вібрації;
- підвищена або понижена температура повітря робочої зони;
- підвищена рухомість повітря робочої зони;
	- підвищена вологість повітря;
	- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
	- конструкції, що руйнуються;
	- падіння предметів з висоти;

- розташування робочого місця на висоті (наприклад, при обрізуванні дерев);
	б) хімічні:
	- шкідливі речовини у складі засобів для боротьби зі шкідниками, органічних і мінеральних добрив;
	- шкідливі речовини у повітрі робочої зони;

- легкозаймисті рідини (при роботі з бензиновою газонокосаркою);
	в) біологічні: 

- алергенна дія пилу, пилка рослин;
- патогенні мікроорганізми (бактерії, грибки, найпростіші);
	- макроорганізми (укуси комах, гризунів, інших тварин);
	г) психофізіологічні:
	- фізичні перевантаження;
	- стереотипні рухи, що повторюються;
	- монотонність праці.
	1.10. Працівник повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ відповідно до чинних норм і колективного договору. 
	Відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, затверджених наказом МНС України від 10.12.2012 р. № 1389, робітник зеленого будівництва повинен бути забезпечений такими ЗІЗ:
	- костюм — строк носіння 12 місяців;
- чоботи — строк носіння 12 місяців;
- рукавиці, що захищають від проколів, порізів, стирання шкіри — строк носіння 2 місяці;
	- рукавиці, що захищають від проколів, порізів, стирання шкіри, водонепроникні — строк носіння 1 місяць;
	- узимку додатково: куртка утеплена — строк носіння 36 місяців.
	Відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, затверджених наказом МНС України від 10.12.2012 р. № 1389, озеленювач повинен бути забезпечений такими ЗІЗ:
	- костюм — строк носіння 24 місяці;
- кепка — строк носіння 24 місяці;
- напівчеревики — строк носіння 24 місяці;
- чоботи водостійкі — до зносу;
- рукавиці, що захищають від проколів та порізів — строк носіння 1 місяць;
- жилет сигнальний — до зносу;
- плащ з капюшоном водонепроникний — до зносу;
- узимку додатково:
	- куртка утеплена — строк носіння 36 місяців;
	- штани утеплені — строк носіння 36 місяців;
	- шапка тепла — строк носіння 36 місяців;
	- чоботи теплі — строк носіння 36 місяців;
	- рукавиці, що захищають від холоду — строк носіння 12 місяців.
	Садівник повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ відповідно до чинних норм і колективного договору. 
	Роботи, пов’язані з ризиком травмування предметами, що відлітають (наприклад, обрізування гілля, підстригання газонів тощо), необхідно виконувати у захисних окулярах. Під час роботи з механізованими засобами виробництва, що створюють шум, слід використовувати протишумові навушники.
Працівники, які працюють з боку проїжджої частини, повинні бути повернуті обличчям назустріч транспорту, що рухається, і одягнуті в сигнальні жилети.
У разі виконання робіт з підвісних, приставних та з розсувних драбин на висоті більше 1,3 м працівники повинні застосовувати запобіжні пояси.
1.11. Забороняється розпочинати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому, або втомленому стані.
1.12. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.
1.13. Крім вимог даної інструкції, працівник зобов’язаний дотримуватися також інструкцій з безпечної експлуатації інструменту та обладнання підприємств-виробників, інструкцій з охорони праці для конкретних видів робіт (наприклад, при роботі з газонокосаркою, при виконанні робіт зі спилювання дерев, під час ручного переміщення вантажів тощо).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Отримати завдання та засоби виробництва від керівника робіт, пройти інструктаж про межі робочої зони, специфічні особливості оброблюваної ділянки, організаційні і технічні заходи безпеки щодо підготовки робочого місця та виконання робіт.
2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття, волосся прибрати під головний убір. Застебнути усі ґудзики. Перевірити справність інших засобів індивідуального захисту та одягти їх.
2.3. Підготувати робочий інструмент, обладнання, інвентар, перевірити їх справність та наявність захисних пристосувань. Не перевіряти гостроту заточування робочої частини інструменту та обладнання безпосередньо незахищеними руками.
2.3.1. Тара не повинна мати цвяхів, що виступають, пошкоджень, гострих задирок.
2.3.2. Секатори, чеканочні і садові ножі повинні бути правильно і гостро заточені. Рукоятки повинні бути гладкі і без задирок. Секатор повинен мати обмежувач сходження ручок (кінці ручок повинні зближатися на відстань не менше 15 мм). Пружина секатора повинна бути змащена і вільно, без заїдання, розводити його леза.
2.3.3. Рукоятки гілкорізів, тичкових ножівок і секаторів для зрізання гілок з верхньої частини крони повинні бути гладкими, без задирок і надійно закріплені на ручках інструмента.
2.3.4. Лезо сокири повинно бути загостреним, а п’ятки — затуплені. Сокира не повинна мати тріщин, бути міцно насаджена на гладеньке топорище із сухої та міцної деревини, з потовщенням на кінці для надійного утримування в руках і розклиненням у місці насадки сокири.
2.4. Перевірити достатність витратних матеріалів.
2.5. Перед початком роботи механізованим інструментом перевірити його роботу на холостому ходу. За необхідності заправити інструмент пально-мастильними матеріалами.
2.6. Перевірити справність приставних драбин та стрем’янок. Переконатися в тому, що строк їх випробування не пройшов.
Кожна драбина повинна бути міцною, надійно закріпленою і мати достатню довжину, щоб забезпечувати надійну опору для рук та ніг працівників у будь-якому робочому положенні.
Усі деталі дерев’яних драбин повинні мати гладку, обстругану поверхню. Деталі драбин повинні щільно прилягати одна до одної. Приставні драбини та стрем’янки повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає перевертанню та зсуванню їх під час виконання робіт. На нижніх кінцях приставних драбин та стрем’янок повинні бути оковки з гострими наконечниками у тому разі, якщо вони установлюються на землі. У разі використання драбин на гладких поверхнях (паркеті, металі, плитці, бетоні) на них повинні надягатись башмаки з гуми або іншого нековзкого матеріалу. Верхні кінці драбин, якщо їх приставляють до труб або проводів, повинні бути обладнані спеціальними гаками-захватами. 
На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинні бути зазначені:
- інвентарний номер;
- дата проведення наступного випробування;
- належність цеху (дільниці тощо).
Тріщини в щаблях та тятиві драбин допускаються завдовжки не більше 100 мм і завглибшки не більше 5 мм. Тріщини не повинні послаблювати тятиву та щаблі драбини. Не допускається будь-яке замазування тріщин або надломів шпаклівкою, заклеюванням, або іншим способом.
Під час огляду металевих драбин необхідно переконатись у відсутності деформації вузлів драбин, тріщин в металі, задирок, гострих країв, порушення кріплення щаблів до тятив тощо.
2.7. Перевірити справність поливальних шлангів і поливальних кранів.
2.8. Переконатися в тому, що робоче місце достатньо освітлене. 
2.9. Робочу зону та проходи очистити від сторонніх предметів.
2.10. У разі виконання робіт поблизу діючого електрообладнання електромережа повинна бути відключена або вжиті заходи захисту працівників від ураження електричним струмом.
2.11. Перед початком обрізування гілля огородити небезпечну зону сигнальною стрічкою, встановити попереджувальні знаки.
2.12. При виявленні будь-яких несправностей та недоліків роботу не розпочинати, повідомити про це керівника робіт. Розпочати роботу можна лише після усунення всіх недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Дотримуватися технології виконання робіт. У разі виконання роботи за нарядом-допуском самовільно не змінювати передбачені ним заходи безпеки.
3.2. Під час прямування на ділянку робіт:
- дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважним до сигналів транспортних засобів;
- транспортувати дрібний робочий інструмент у спеціальній сумці, а посадкові матеріали — у тарі (ящиках, вазонах, пакетах тощо);
- під час перенесення або перевезення інструменту із гострими частинами, ці частини повинні бути захищені;
- під час перенесення інструменту з довгими ручками (лопати, сапи тощо) та драбин необхідно дотримуватися безпечної відстані до інших людей.
3.3. При перенесенні посадкових матеріалів (квіткової розсади, чагарника тощо), інших речей, необхідно дотримуватися граничних норм маси вантажу, що переміщується вручну: 
- для чоловіків, що досягли віку 18 років — 30 кг;
- для жінок, що досягли віку 18 років: 
- підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) — 10 кг;
- підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни — 7 кг.
В усіх випадках до маси вантажу включається маса тари і упаковки.
3.4. Транспортувати великі діжки і горщики з рослинами треба за допомогою механізмів, візків, нош.
3.5. Під час копання ґрунту одночасно кількома особами необхідно дотримуватися відстані між ними не менше 2 м.
3.6. При підготовці ґрунту вручну необхідно користуватися лопатою, садовими вилами, граблями. Не допускається рихлити ґрунт, робити лунки і ями під посадкові матеріали безпосередньо незахищеними руками.
3.7. Під час риття виїмок, навантаження і вивантаження ґрунту та інших сипучих матеріалів на транспортні засоби, слід відкидати такі матеріали за напрямком вітру (а не проти вітру) і не кидати їх у бік людей. 
3.8. При просіві землі на грохотах необхідно вибирати тверді предмети, що залишилися, уламки каменів і скла в рукавицях.
3.9. Укочування ґрунту при влаштуванні газонів виконувати ручними катками масою не більше 30 кг.
3.10. Не залишати обладнання, інструмент, інвентар, посадковий матеріал на проїжджій частині, пішохідних доріжках, проходах та у інших випадкових місцях. 
3.11. Під час перенесення механізованого засобу виробництва з одного робочого місця на інше, під час перерв у роботі, а також за необхідності очищення засобу виробництва слід від’єднати його від мережі живлення. 
3.12. Забороняється:
- залишати механізований засіб виробництва, який працює, без нагляду;
- допускати знаходження ділянок тіла у небезпечних зонах машин, механізмів, обладнання;
- натягати, перекручувати, перегинати кабелі, ставити на них вантажі;
- торкатися рухомих частин обладнання, очищати їх під час роботи двигуна;
- торкатися пошкоджених кабелів, оголених електричних проводів, які знаходяться під напругою;
- ховатися від дощу під час грози під транспортними засобами, під одинокими деревами, під копицями;
- торкатися потенційно вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів, гранат тощо);
- застосовувати як засоби підмощування обрубки дерев, тару та інші підручні матеріали;
- кидати інструмент, щоб передати його іншому працівникові.
3.13. При роботі з пестицидами і агрохімікатами необхідно дотримуватися вимог, встановлених чинним законодавством (Закон України «Про пестициди і агрохімікати» та прийняті відповідно до нього законодавчі акти), санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.
3.14. Під час виконання будь-яких робіт, працівникові забороняється перебувати у небезпечних зонах машин, механізмів, звалювання дерев або гілля і допускати туди інших осіб.
3.15. Під час обрізування гілля необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:
- працювати так, щоб не допускати пошкоджень навколишніх споруд та зелених насаджень;
- не спиратися рукою або корпусом тіла на стовбур чи гілку, що відрізається;
- обрізування крони дерева необхідно починати з нижніх гілок;
- не обрізувати дерева під час і після дощу або у разі, якщо стовбури та гілля дерев вкриті льодом, або снігом;
- обрізувати гілкорізом лише невисокі чагарники;
- механізований інструмент вмикати лише після того, як його ріжуча частина повністю охопить гілку;
- працівники повинні перебувати на відстані один від одного не менше 5 м.
3.16. Під час використання сокири необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:
- перед початком обрубування гілок упевнитися, що дерева знаходяться в стійкому положенні;
- не обрубувати гілки на одному дереві кільком працівникам;
- займати стійке положення з протилежного боку стовбура у відношенні до обрубуваних гілок;
- при обрубуванні товстих гілок декількома попарними ударами для відокремлення трісок, перший удар повинен наноситись у напрямку верхівки поваленого дерева, другий — у напрямку, близькому до вертикального;
- напружені гілки дозволяється обрубувати після очищення стовбура від сусідніх з ними гілок. При цьому працівник повинен перебувати з боку увігнутої частини гілки, яка звільняється від напруги або стояти під кутом 90° до площини, що нею створюється;
- під час прибирання і складання гілок у купи сокира не повинна бути в руках або за поясом; 
- працівники повинні перебувати на відстані один від одного не менше 5 м.
3.17. Під час виконання робіт з приставних драбин та стрем’янок необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:
- перед початком робіт із застосуванням приставної драбини необхідно забезпечити її стійкість, верхній кінець закріпити за стійкі конструкції, щоб унеможливити зміщування драбини. Забороняється приставляти драбину до скла або віконної рами, нестійкого дерева, гілок дерева, які видаляються;
- приставна драбина повинна установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60°. При установленні драбини під кутом нахилу менше 60°, додаткове закріплення верхньої частини драбини не вимагається;
- працювати на приставній драбині або стрем’янці повинен тільки один працівник, стоячи на щаблі, який знаходиться нижче крайнього верхнього, не менше ніж на 1 м. З верхнього щабля драбини працювати не дозволяється. Забороняється також виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем’янок, які не мають поручнів або упорів;
- не можна стояти однією ногою на драбині або стрем’янці, а іншою — на дереві;
- якщо працівник знаходиться на драбині висотою 3 м і більше, то біля основи драбини, осторонь від місця можливого падіння гілок, повинен перебувати інший працівник для страхування драбини від переміщення;
- на робочій площадці розсувної драбини-стрем’янки працівник повинен розміщуватися так, щоб завжди було три точки опори: дві ноги — рука, дві ноги — корпус;
- приставні драбини можна використовувати тільки для підіймання на крону дерев або на транспортні засоби. Проводити з них обрізування дерев не допускається;
- переміщення драбини можна виконувати тільки за відсутності на ній працівника, матеріалів, інструментів тощо. Перед транспортуванням драбина має бути опущена у транспортне положення і зафіксована.
3.18. Під час виконання робіт з приставних драбин та стрем’янок забороняється:
- стояти чи проходити під драбиною, на якій перебуває працівник;
- піднімати або опускати вантаж по приставній драбині;
- у разі недостатньої довжини драбини створювати додаткові опорні споруди з обрубків дерев, тари та інших підручних матеріалів; 
- підтримувати на висоті важкі деталі (в цьому разі повинні застосовуватися риштування або стрем’янки з верхніми площадками, обгородженими поручнями);
- стрибати з драбини та заскакувати на неї; 
- виконувати роботи біля обертових механізмів, працюючих машин та над ними;
- виконувати роботи із застосуванням електричного та пневматичного інструменту.
3.19. Не залишати інструмент, зрізане і зависле гілля на висоті (деревах, драбинах тощо) під час перерв у роботі, при переході на іншу ділянку або після закінчення роботи.
3.20. Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який утруднює видимість в межах фронту робіт, а також при недостатній освітленості та якщо температура повітря вище +35 °С або нижче -20 °С.
3.21. Під час поливання зелених насаджень необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:
- використовувати чисту воду, температура якої не повинна перевищувати +40 °С;
- міцно закріплювати поливальні шланги на поливальних кранах;
- не перекручувати шланги, не наступати на них;
- не спрямовувати струмінь води у бік людей, тварин, електрообладнання;
- не допускати надто високого тиску струменя води, що може призвести до пориву поливального шланга або виривання його з рук.
3.22. Збирати сміття і відходи треба у спеціально відведені для цієї мети місця або тару.
3.23. Розпалювання багать для спалювання сухого листя, бадилля, сміття дозволяється на відстані не менше 30 м від будівель та споруд. Забороняється розпалювати багаття у вітряну погоду, залишати багаття без нагляду та викидати незагашене вугілля. Забороняється також розводити багаття на території будівництва.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Від’єднати від мережі живлення механізовані засоби виробництва, якщо вони використовувалися.
4.2. Закрити поливальні крани, від’єднати шланги.
4.3. Навести лад на робочому місці. Прибрати відходи до відведеного для них місця.  
4.4. Доставити обладнання, інструмент і пристосування до основного місця роботи працівника, очистити їх та покласти їх у відведені для їх зберігання місця. Не очищати робочі органи інструмента та обладнання безпосередньо незахищеними руками, використовувати для цього спеціальні пристосування.
4.5. Здати на зберігання витратні матеріали, що залишилися.
4.6. Зняти засоби індивідуального захисту та прибрати їх у відведене для них місце;
4.7. Зняти спецодяг, спецвзуття та покласти їх у відведене для них місце. Не зберігати робочий та особистий одяг разом у одній шафі.
4.8. Старанно помити руки та обличчя з милом, при можливості — прийняти душ.
4.9. Доповісти керівникові робіт про обсяги виконаних робіт, а також про всі недоліки та несправності, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні аварійної або надзвичайної ситуації працівник зобов’язаний: 
- негайно припинити роботу і повідомити про те, що сталося, керівника робіт; 
- під керівництвом керівника робіт оперативно вжити заходів щодо усунення причин аварій або ситуацій, які можуть призвести до аварій, або нещасних випадків.
Продовжувати роботу можна лише після усунення всіх несправностей.
5.2. Аварійна ситуація або нещасний випадок можуть статися у разі:
- порушення вимог експлуатаційної документації підприємства-виробника;
- роботи з несправним обладнанням або за відсутності запобіжних пристроїв;
- недостатньої освітленості робочого місця;
- падіння предметів;
- падіння працівників з висоти;
- падіння працівників під час пересування;
- поранення;
- враження електричним струмом;
- виникнення пожежі;
- отруєння;
- ушкодження внаслідок контакту з представниками флори і фауни.
5.3. У разі порушення цілісності обладнання, появи на агрегатах диму, полум’я, виявленні незвичного шуму або вібрації, запаху гару та в інших аварійних ситуаціях слід негайно припинити роботу, сповістити про аварію інших працівників, вивести людей з небезпечної зони, доповісти про ситуацію керівництву, за необхідності викликати аварійний підрозділ.
5.4. При виявленні потенційно вибухонебезпечних предметів слід негайно припинити роботу, сповістити про небезпеку інших працівників та викликати службу порятунку за телефоном 101. За можливості огородити небезпечну зону і усім відійти на безпечну відстань. Не допускати людей до небезпечної зони і очікувати на безпечній відстані прибуття служби порятунку.
5.5. У разі виникнення пожежі слід негайно:
- викликати пожежно-рятувальні підрозділи за телефоном 101. При цьому необхідно назвати: адресу об’єкта; кількість поверхів будівлі, де виникла пожежа; місце виникнення пожежі; наявність людей в осередку пожежі; своє прізвище;
- повідомити про виникнення пожежі свого безпосереднього керівника (за його відсутності — керівника, вищого за посадою);
- вимкнути електроенергію;
- розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння (пам’ятаючи, що електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками. Забороняється гасити їх водою або пінними вогнегасниками);
- організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, що прибули за викликом. Надати їм організаційну допомогу під час гасіння пожежі.
5.6. У разі травмування або погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків слід припинити роботу, попередити свого керівника та звернутися за медичною допомогою.
5.7. Якщо є потерпілі, слід надати їм домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на підприємстві. 



________________________ 	________________  	 	_________________
(посада керівника підрозділу  	          (підпис)  		(прізвище, ініціали)
(організації)-розробника

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства                 	_________________ 	            _________________
           					          (підпис)                         (прізвище, ініціали)


Інструкцію підготувала О. Бутиліна, експерт з охорони праці

