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Інструкція з охорони праці   № _78_ 
При пересуванні по території коледжу, між навчальними корпусами 

та у навчальних і господарських приміщеннях  
 

1. Загальні положення 
1.1. Працівники, що пересуваються по території коледжу між 

навчальними корпусами повинні пройти вступний і первинний інструктажі з 
охорони праці на робочому місці. 

1.2. Працівники, незалежно від кваліфікації та стажу роботи, не рідше 
одного разу на шість місяців повинні проходити повторний інструктаж з 
охорони праці. 

1.3. У разі порушення працівником правил безпеки при пересуванні по 
території коледжу, між навчальними корпусами, у навчальних і 
господарських приміщеннях, а також при перерві в роботі більш ніж на 
60 календарних днів, він повинен пройти позаплановий інструктаж. 

1.4. Працівники, які не пройшли своєчасно інструктажі з охорони 
праці, до роботи не допускаются. 

1.5. Працівники повинні знати безпечні маршрути руху між 
навчальними корпусами, запобіжні заходи при пересуванні всередині 
будівель. 

1.6. Під час пересування по території коледжу, між навчальними 
корпусами та у навчальних і господарських приміщеннях на працівника 
можуть впливати такі небезпечні й шкідливі фактори: 

- рухомі транспортні засоби; 
- підвищене ковзання (внаслідок обмерзання, зволоження дорожнього 

покриття, поверхонь покриття приміщень коледжу); 
- предмети, що знаходяться на поверхні покриття приміщень коледжу 

(кабелі, пороги тощо); 
- підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі; 
- недостатня освітленість території коледжу та господарських 

приміщень; 
- сліпуча дія світла фар автотранспорту; 
- низько розташовані конструктивні елементи будівель і споруд. 
1.7. Для попередження можливості виникнення пожежі працівники 

повинні дотримуватися вимог пожежної безпеки самі і не допускати 
порушення цих вимог студентами (не користуватися відкритим вогнем 
тощо); палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. 



1.8. Працівники зобов'язані дотримуватися трудової дисципліни, 
правил внутрішнього розпорядку; слід пам'ятати, що вживання спиртних 
напоїв є причиною багатьох нещасних випадків виробничого характеру. 

1.9. Працівники, при необхідності, повинні вміти надавати першу 
домедичну допомогу, користуватися аптечкою. 

1.10. Працівники повинні дотримуватися встановленого для них 
режиму робочого часу і часу відпочинку. 

1.11. При пересуванні по території коледжу, між навчальними 
корпусами та у навчальних приміщеннях працівники повинні знати і 
пам'ятати, що нещасні випадки найчастіше можуть відбуватися: 

- при виїзді автомобіля з-за рогу будівлі, з воріт і в'їзді до них; 
- при порушенні правил маневрування та руху автомобіля; 
- при перенесенні (перевезенні) предметів, відволікаючих увагу 

працівників або обмежуючих огляд шляху руху; 
- при пересуванні автомобілів і працівників по слизькому покриттю 

(ожеледь, бруд тощо); 
- при переході через пішохідний перехід; 
- при перевищенні встановленої швидкості руху транспортних засобів. 
1.12. Працівники, які допустили порушення або невиконання вимог 

інструкції з охорони праці, розглядаються як порушники робочої дисципліни 
і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а в залежності 
від наслідків – і до кримінальної. 

 
2. Вимоги охорони праці перед початком роботи 

2.1. При пересуванні по території коледжу, між навчальними 
корпусами та у навчальних і господарських приміщеннях необхідно 
дотримуватися таких правил: 

- ходити тільки за спеціально призначеними для цього маршрутами; 
- під час руху, їзди на велосипеді бути уважним і контролювати зміну 

навколишнього оточення, особливо в складних метеорологічних умовах 
(дощ, туман, снігопад, ожеледь тощо) і в темний час доби; 

- слід пам'ятати, що в умовах підвищеного шуму звукові сигнали, що 
подаються транспортними засобами, і шум працюючого двигуна автомобіля, 
що наближається, можуть бути не чутні. 

2.2. Не слід пересуватися по території коледжу, між навчальними 
корпусами та у навчальних і господарських приміщеннях, якщо є сумніви 
власної безпеки. 

 
3. Вимоги охорони праці під час роботи 

3.1. Під час пересування по території коледжу, між навчальними 
корпусами, у навчальних і господарських приміщеннях, перебуваючи на 
проїжджій частині або біля неї, працівнику необхідно виявляти особливу 
увагу до рухомого автотранспорту і самохідних механізмів. 



3.2. Якщо на шляху прямування є небезпечні перешкоди (наприклад, 
маневрують автотранспорт і засоби механізації тощо), слід змінити маршрут 
руху на більш безпечний. 

3.3. Особливої обережності необхідно дотримуватися і бути уважним 
поблизу зон підвищеної небезпеки (наприклад, в зоні вантажно-
розвантажувальних робіт, пішохідних переходів тощо). 

3.4. Під час пересування слід обходити на безпечній відстані місця, де 
ведуться роботи на висоті, знаходяться працюючі агрегати, машини, 
струмопровідні частини електрообладнання, а також шланги, кабелі, відкриті 
колодязі, люки, канави тощо. 

3.5. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності й слизькі місця, 
обходити їх і остерігатися падіння через підсковзування. 

3.6. Необхідно дотримуватися безпеки при пересуванні біля місць 
проведення ремонтно-будівельних робіт, щоб не спіткнутися і не вдаритися 
об шланги, кабелі, троси, рукава, балони, ящики тощо. 

3.7. Щоб уникнути нещасних випадків не слід перебувати в зоні 
маневрування транспортних засобів. 

3.8. Для попередження випадків електротравматизму не можна під час 
пересування наступати на електричні кабелі або шнури електрообладнання. 

 
4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 

4.1. При нещасному випадку необхідно негайно зупинити вплив 
травмуючого фактора на потерпілого, не забуваючи про власну безпеку, 
надати першу долікарську допомогу потерпілому, при необхідності 
викликати екстрену медичну допомогу. 

4.2. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, 
підвищення температури тощо) необхідно негайно повідомити про це ДСНС 
за телефоном 101 і керівництво коледжу. 

4.3. До прибуття пожежної охорони потрібно вжити заходів щодо 
евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі. 

4.4. Слід організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і надати 
допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі. 

 
5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 

Після закінчення роботи слід пересуватися безпечним шляхом з 
урахуванням усіх небезпек та перешкод, рухомих транспортних засобів 
відповідно до вимог безпеки. 

 
 
 
 
 


