Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного навчального
закладу
«Черкаське
вище
професійне училище будівельних
технологій»
04.03. 2020 №01-08/15
НСТРУКЦІЯ
про контроль за дотриманням протипожежного режиму, огляду
території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі в
Державному навчальному закладі «Черкаське вище професійне
училище будівельних технологій»
1. Загальні положення
Ця Інструкція розроблена на виконання п. 10 розділу ІІ Правил
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України15.08.2016 № 974, поширюється на сторожів, встановлює загальні
вимоги з пожежної безпеки на об’єктах, які охороняються, та є
обов’язковою для вивчення і виконання.
2. Обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного
режиму, огляду територій і приміщень
Заступаючи на чергування
та протягом зміни сторож
зобов’язаний:
впевнитися у наявності всіх ключів та службової документації
чергового сторожа;
пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки
тощо) не захаращено, а двері евакуаційних виходів, за необхідності,
можуть бути без перешкод відчинені;
впевнитись, чи вільний автомобільний в’їзд на територію закладу
освіти;
перевірити стан освітлення прилеглої території;
перевірити, чи працює телефонний зв’язок;
протягом зміни сторож повинен постійно здійснювати контроль за
дотриманням установленого в закладі освіти протипожежного режиму;
у разі виявлення порушення протипожежного режиму і
несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити
заходів щодо їх усунення, а у разі потреби, повідомити директора,
завідувача господарства;
у вечірній і нічний час перевірити стан зовнішнього освітлення
будівлі.

Перевірки повинні здійснюватися сторожем з інтервалом у 2
години. Порушення та недоліки, які не вдалося усунути під час перевірки,
відображаються в рапорті під час приймання-здавання чергування.
Сторожі повинні вміти користуватися первинними засобами
пожежогасіння та надавати долікарську допомогу постраждалим у разі
виникнення надзвичайної ситуації.
На робочому місці заборонено:
застосовувати відкритий вогонь;
курити;
використовувати
та
зберігати
легкозаймисті,
горючі
і вибухонебезпечні речовини й матеріали;
користуватися
електронагрівальними
приладами
(електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально
обладнаними місцями;
зберігати папір та інші спалимі матеріали під електрощитами,
впритул до труб опалення, на підлозі, шафах i за ними;
залишати без нагляду увімкнені в електромережу електроприлади
(радіоприймачі, комп’ютери, кондиціонери тощо);
експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою або такою,
що протягом експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними
та з’єднувальними коробками, вимикачами й іншими електровиробами,
а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання.
3. Порядок дій у разі виникнення пожежі
При виявленні пожежі або її ознак (задимлення, запах горіння або
тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні
тощо) сторож зобов’язаний:
негайно повідомити найближчий пожежно-рятувальний підрозділ
за телефоном 101 (651261), чітко назвати місце знаходження об’єкта,
осередок виникнення пожежі, а також свою посаду і прізвище;
задіяти наявну систему оповіщення людей;
сповістити про пожежу (в тому числі у і нічний час, вихідні та
святкові дні) директора САЮНА О.В. за номерами телефонів 64 04 32,
+380632139721, заступника директора з навчально-виховної роботи
КОЛІСНИКА В.П. за номером +380978061742; МЕХ А.О., завідувача
господарством за номером +380636656497;
у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби
(медичну тощо);
вжити заходів до евакуації людей (у денний час) та збереження
матеріальних цінностей;
організувати
зустріч
пожежно-рятувальних
підрозділів,
забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та
надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.
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