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«Вступний інструктаж з охорони праці »

Охорона  праці  -  це  система  правових,  соціально-економічних,  організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних  і  лікувально-профілактичних  заходів  та  засобів,  спрямованих  на
збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. 

Дія  закону України  "Про охорону праці"  поширюється  на  всі  підприємства,  установи  і
організації  незалежно  від  форм власності  та  видів  їх  діяльності  (далі-підприємство  ),на  усіх
громадян,  які  працюють,  а  також залучені  до  праці  на  цих підприємствах  (далі-працівники).
Законодавство  про  охорону  праці  складається  з  цього  Закону,  Кодексу  законів  про  працю
України та інших нормативних актів. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: 
•  Пріоритету  життя  і  здоров'я  працівників  по  відношенню  до  результатів  виробничої

діяльності  підприємства,  повної  відповідальності  власника  за  створення  безпечних  і
нешкідливих умов праці; 

• Комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих
питань та з урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досягнень в галузі
науки і техніки та охорони навколишнього середовища; 

• Соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли
від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; 

• Встановлення єдиних нормативних актів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно
від форм власності і видів їх діяльності; 

•  Використання  економічних  методів  управління  охороною  праці  ,проведення  політики
пільгового оподаткування,  що сприяє створенню безпечних і  нешкідливих умов праці,  участі
держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці; 

• Здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників з питань охорони праці; 
При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформованим власником під

розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати,
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу
на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
законодавства і колективного договору. 

Забороняється  укладення  трудового  договору  з  громадянином,  якому  за  медичним
висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я. 

Умови  праці  на  робочому  місці,  безпека  технологічних  процесів,  машин  ,механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального 

захисту,  що  використовуються  працівником,  а  також санітарно-побутові  умови  повинні
відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 

Працівник  має  право  відмовитись  від  дорученої  роботи,  якщо  створилася  виробнича
ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи  здоров'я  або  для  людей,  які  його  оточують,  і
навколишнього  природного  середовища.  Факт  наявності  такої  ситуації  підтверджується
спеціалістами  з  охорони  праці  підприємства  з  участю  представника  профспілки  і
уповноваженого  трудового  колективу,  в  разі  виникнення  конфлікту  -  відповідним  органом
державного нагляду за охороною праці з участю представника профспілки. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням , якщо власник не
виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. 

Власник  зобов'язаний  відшкодувати  працівникові  шкоду,  заподіяну  йому каліцтвом  або
іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі
втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім» і



та  утриманцям померлого)  одноразову допомогу.  Якщо відповідно до медичного висновку у
потерпілого  встановлено  стійку  втрату працездатності,  ця  допомога  повинна  бути  не  менша
суми,  визначеної  з  розрахунку  середньомісячного  заробітку  потерпілого  за  кожен  процент
втрати ним професійної працездатності. 

У  разі  смерті  потерпілого  розмір  одноразової  допомоги  повинен  бути  не  менше
п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю ,  крім того ,  не менше річного заробітку на
кожного утриманця померлого, а також на дитину, яка народилася після його смерті. 

Власник  відшкодовує  потерпілому  витрати  на  лікування  (  в  тому  числі  санітарно-
курортне),  протезування  ,придбання  транспортних  засобів,  по  догляду  за  ним  та  інші  види
медичної і соціальної допомоги відповідно до висновку медичного закладу. 

За  працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв'язку  з  нещасним  випадком  на
виробництві  або професійним захворюванням,  зберігається  місце  роботи  (посада)  та  середня
заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому
порядку інвалідами.  У разі  неможливості  виконання  потерпілим попередньої  роботи власник
зобов'язаний  забезпечити  відповідно  до  медичних  рекомендацій  його  перепідготовку  і
працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи. 

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі  і  на робочому місці
умови праці  відповідно до вимог нормативних актів  ,  а  також забезпечити  додержання прав
працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. 

Працівник зобов'язаний: 

• Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з
обладнанням, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

• Додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором
(угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; 

• Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; 

• Співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці,
особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює
загрозу  його  життю  чи  здоров'ю  людей,  які  його  оточують,  і  навколишньому  природному
середовищу,  повідомляти  про небезпеку свого безпосереднього  керівника  або іншу посадову
особу. 

Усі  працівники при прийнятті  на  роботу і  в  процесі  роботи проходять  на  підприємстві
інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим
від нещасних випадків на виробництві, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з
типовим положенням, затвердженим Держнаглядохоронпраці. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони
праці, забороняється. 

У колективному договорі (угоді, трудовому договорі) сторони передбачають забезпечення
працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений
законодавством,  їх  обов'язки,  а  також  комплексні  заходи  щодо  досягнення  встановлених
нормативів  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища,  підвищення  існуючого  рівня
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і
аваріям. 

За  порушення  законодавчих  та  інших  нормативних  актів  про охорону  праш,  створення
перешкод при діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників профспілок
винні  працівники  притягаються  до  дисциплінарної,  адміністративної,  кримінальної
відповідальності згідно із законодавством. 

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання та отруєння, 
теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою,
ушкодження  внаслідок  аварій,  пожеж,  стихійного  лиха,  контакту  з  тваринами,  комахами  та
іншими представниками фауни і флори (надалі-нещасні випадки). 

За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки, які сталися: 



• Під час виконання трудових обов'язків (у тому числі під час відряджень), а також дій в
інтересах підприємства без доручення власника; 

•  На  робочому  місці,  на  території  підприємства  або  в  іншому  місці  роботи  протягом
робочого часу, включаючи встановлені перерви; 

•  Протягом часу,  необхідного  для приведення  в  порядок знаряддя  виробництва,  засобів
захисту, одягу перед початком або закінчення роботи, а також для особистої гігієни; 

•  Під  час  проїзду  на  роботу  або  з  роботи  на  транспорті  пдприємства  або  сторонньої
організації, яка надала його згідно з договором (заявкою) , також на власному транспорті, який
використовувався в інтересах виробництва; 

• Під час аварій (пожеж) тощо, а також під час їх ліквідації на виробничих об'єктах; 
• Під час подання підприємством шефської допомоги; 
• У робочий час при прямуванні пішки, на громадському ,власному транспортному засобі ,

або який належить підприємству чи сторонній організації, працівником робота якого пов'язана з
переміщенням між об'єктами обслуговування; 

•  Під час  прямування  пішки або на  транспортному засобі  до  місця  роботи  чи назад за
разовим завданням власника або уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про
відрядження. 

Про нещасний випадок , внаслідок якого працівник згідно з медичним висновком втратив
працездатність на один день і більше або виникла необхідність перевести його на іншу, легшу
роботу терміном не менш як на один день, складається акт за формою Н-І. 

Якщо  в  результаті  розслідування  встановлено  факт  самогубства,  звичайної  смерті
працівника  або  одержання  травми  під  час  вчинення  ним  злочину,  акт  за  формою  Н-І  не
складається і нещасний випадок не береться на облік як виробничий. 

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці
роботи  під  час  встановлених  перерв  (технологічних,  санітарно-оздоровчого  призначення,  для
приймання їжі та інших), розслідуються згідно "Положення про розслідування ... " 

Не  оформляються  актом  і  не  беруться  на  облік  нещасні  випадки,  що  сталися  під  час
спортивних та інших розважальних ігор, якщо при цьому відсутній виробничий фактор. 

Якщо в ході  розслідування буде  встановлено,  що перебування потерпілого на  території
підприємства в неробочий час, у вихідні та святкові дні не пов'язане з дорученням власника або
уповноваженого  ним органу,  чи  з  особистої  необхідності  (одержання  зарплати,  відвідування
медичного закладу, або зборів, нарад тощо), то такі нещасні випадки не беруться на облік. 

Про  кожний  нещасний  випадок  очевидець,  працівник  ,  який  його  виявив,  або  сам
потерпілий повинні доповісти керівникові і вжити заходів для надання до лікарської допомоги. 

Перед початком виконання роботи необхідно: 

 Огляньте засоби захисту і переконайтесь, що вони справні і відповідають вашому
розміру. 

 Одягніть  засоби  захисту  ,  заправте  і  застебніть  спецодяг  на  всі  ґудзики,  не
допускайте звисаючих кінців, підберіть волосся під головний убір . 

 Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання . 
 Отримайте від керівника завдання . 
 Перевірте наявність і справність інструменту, інвентарю, пристосувань. для роботи

використовуйте тільки справний інструмент і обладнання. 

Під час роботи необхідно: 

 Виконувати тільки роботу на яку отримано завдання.
 Використовувати справний інструмент та обладнання.
 Виконувати вимоги інструкції з охорони праці на даний вид роботи.

Працівники зазнають впливу небезпечних і  шкідливих виробничих факторів  ,  таких,  як
монотонність, відсутня чи недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична
електрика та інших. Робота багатьох працівників пов'язана з впливом психофізичних факторів
таких, як розумове перевантаження , перенапруження зорових і слухових аналізаторів , емоційні
перевантаження.  Це  приводить  до  зниження  працездатності,  спричиненого  розвитком



стомлення, яке в свою чергу пов'язане зі змінами в центральній нервовій системі, з процесами
гальмування в корі головного мозку. 

Нещасні  випадки  під  час  роботи  можуть  статися  від  ураження  електричним  струмом,
виконанні  працівниками  невластивих  для  них  робіт.  Електричні  установки  становлять
потенційну  небезпеку  для  людини  як  у  процесі  експлуатації,  так  і  під  час  проведення
профілактичних  робіт.  Струмоведучі  провідники,  опинившись  під  напругою  внаслідок
пошкодження  (пробою)  ізоляції,  не  подають  сигналів,  які  б  попереджували  працівника  про
небезпеку. Реакція людини на електричний струм виникає лише при протіканні останнього через
тіло.  Велике  значення  для  запобігання  електротравматизму  має  правильна  організація
обслуговування  діючих  електроустановок,  проведення  ремонтних,  монтажних  та
профілактичних робіт. 

Підключення обладнання до мережі змінного струму повинна здійснюватись з допомогою
спеціальної  розетки,  яка  має  заземлюючий  контакт  і  підключена  до заземлення.  Заземлюючі
контакти  розеток  для  з'єднання  з  заземлюючими  контактами  мережних  вилок  мають  бути
надійно  з'єднані  з  контуром  захисного  заземлення  приміщення.  Перед  підключенням
устаткування до мережі необхідно перевірити коло захисного заземлення в мережних розетках.
Згідно  з  ПТЕ  та  ПТБ  до  споживачів  та  обслуговуючого  персоналу  електроустановок
висуваються  такі  вимоги :  особи,  що не досягли 18"річного віку,  а  також особи з  Ознаками
алкогольного чи наркотичного сп'яніння не повинні допускатись до робіт в електроустановках;
особи, допущені до роботи , не повинні мати каліцтва та хвороб; після теоретичної та практичної
підготовки  допущені  особи  мають  пройти  перевірку  знань;  паспорт,  інструкція  чи  інша
експлуатаційна  документація  ,  яка  поставляється  з  устаткуванням,  має  бути  перекладена  на
українську (російську) мову. 

Щоб уникнути нещасних випадків, всі користувачі зобов'язані знати і виконувати правила
техніки безпеки при роботі з електроінструментом. 

В разі виникнення аварійних ситуацій необхідно: 

Дії при виникненні пожежі і її гасінні: 

-  Викличте  пожежну  команду  по  телефону  101  або  7-12-01  ,повідомте  керівництво  і
вживіть 

заходи по ліквідації осередку загорання. 
- При необхідності гасіння пожежі під напругою користуйтесь вуглекислотними ручними

вогнегасниками типу ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 при цьому не торкайтесь до проводів і кабелів, корпусів
електроустановок Можна використовувати для гасіння сухий чистий пісок 

-  При  термічному  опіку  зніміть  одяг  з  опеченого  місця,  накрийте  його  стерильним
матеріалом, зверху положіть шар вати і забинтуйте. Під час подання допомоги не торкайтесь до
опечених місць, не проколюйте пухирі і не відривайте частинок одягу, що прилипли до опечених
місць. При сильних опіках потерпілого доставте в лікарню (визвіть 

швидку медичну допомогу по телефону 103 або 7-12-03 ).  Перша допомога -  змастити
уражене місце розчином марганцевокислого калію або чистим спиртом накласти стерильну суху
пов'язку . 

- При опіках хімічними речовинами (кислотами, каустичною содою, негашеним вапном)
попечене місце слід змивати сильним струменем води протягом 10 - 15 хв. Накласти на нього
пов'язку,  змочену  розчином  соди  (при  опіках  кислотами),  чи  розчином  борної  кислоти  (при
опіках каустичною содою, вапном). 

При ураженні електричним струмом: 

- Як можна швидше звільніть потерпілого від дії струму. для цього вимкніть рубильником
електроустановку, до якої торкається потерпілий. Слід пам'ятати, що торкатися до потерпілого
металевими  чи  вологими  предметами,  незахищеними  руками  небезпечно.  Якщо  вимкнути
установку неможливо, необхідно відділити (відірвати) потерпілого від струмопровідних частин.
При напрузі  в установках до 1000 В можна взятися  за одяг потерпілого,  якщо він сухий,  не
торкаючись відкритих частин тіла, користуватися гумовими рукавицями, намотати на руку шар,
прогумований плащ і т. п . 



-  Якщо потерпілий при свідомості необхідно забезпечити йому повний спокій, створити
приток свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтирати і розігрівати тіло. Одночасно
слід негайно викликати лікаря . 

-   При  відсутності  свідомості,  дихання,  пульсу  необхідно  терміново  почати  оживлення
(штучне дихання і зовнішній масаж серця) до прибуття лікаря. 

При пораненнях: 

-  Подряпини, уколи, дрібні поранення змажте йодом, чи зеленкою і накладіть стерильну
пов'язку,  чи заклейте смужкою. липкого пластиру.  При великій рані накладіть джгут,  змажте
шкіру навколо рани йодом і перев' яжіть чистим марлевим бинтом чи стерильним бинтом. Якщо
бинт чи пакет відсутні, візьміть чисту носову хустку чи ганчірку і на місце, яке ляже на рану ,
накапайте перекису водню, щоб вийшла пляма розміром більша рани і положіть плямою на рану.

Зупинка кровотечі: 

-   для  зупинки  кровотечі  підніміть  поранену кінцівку  вгору чи  розмістіть  пошкоджену
частину тіла (голову, тулуб) так, щоб вони виявились на підвищенні і накладіть тугу стискаючу
пов'язку.  Якщо при артеріальній кровотечі  кров не зупиняється,  наложіть джгут чи закрутку.
Джут  (закрутку)  затягуйте  тільки до зупинки кровотечі.  Час  накладення джгута  напишіть  на
бирці, папірці і Т.п. і прикріпіть її на джгуті. Джгут дозволяється тримати затягнутим не більше
1,5 - 2 години. При артеріальній кровотечі якнайшвидше доставте потерпілого до лікаря. 

Переломи кісток: 

-  При  закритому  переломі  придайте  кінцівці  зручне  положення,  поводьтеся  з  нею  при
цьому обережно, не допускайте різких рухів і наложіть шини. Шини накладайте з двох сторін,
при цьому підкладіть під шини шар вати, щоб шини не торкалися шкіри кінцівок і обов'язково
захопіть суглоби вище і нижче місця перелому. Шини можна накладати поверх одягу. 

Вивихи: 

- При вивиху забезпечте нерухомість пошкодженої кінцівки. Вивихи повинні вправлятись 
тільки лікарем. 

Подаючи першу до лікарняну допомогу, слід пам'ятати, вона не. може замінити допомогу
лікаря, тому при травмуванні до потерпілого слід негайно викликати швидку медичну допомогу
або доставити його в лікарню. 

При  запорошенні  очей  -  промити  очі  розчином  борної  кислоти  (одна  чайна  ложка  на
склянку води) чи чистою перевареною водою; не можна терти очі рукою. 

 Розробив.

Інженер з ОП 1 категорії                                                                                                           Котов Б.В.

Погоджено.

Головнийлікар                                                                                                                            Масалітіна В.М.


