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ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ 

при виконанні робіт пов’язаних із миттям та протирання скляних
поверхонь віконних рам, протиранням поверхонь та використанням

пилососів

1. Загальні положення
1.1.  До робіт з  протирання скла і  стін,  а  також з  виконання пилососних

робіт  допускаються  особи,  які  пройшли  інструктаж  з  безпечних  прийомів  і
методів роботи.

1.2. До роботи з електропилососом допускаються особи, навчені безпечним
прийомам та методам роботи та мають I кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.3.  Усі,  хто  знову  надійшли  на  роботу,  а  також  особи,  спрямовані  на
виконання робіт в окремі періоди часу, повинні пройти вступний інструктаж у
службі охорони праці.

Результати  фіксуються  в  журналі  реєстрації  вступного  інструктажу  з
охорони праці,

1.4.  Кожен  знову  прийнятий  працювати  повинен  пройти  первинний
інструктаж  з  охорони  праці  робочому  місці.  Усі  працівники  проходять
повторний інструктаж не рідше одного разу на 6 місяців.

При виконанні роботи, яка не властива тій чи іншій посаді,  проводиться
цільовий  інструктаж  з  охорони  праці.  Інструктаж  проводиться  керівником
підрозділу  або"  особою,  ним  уповноваженою.  Результати  інструктажу
фіксуються в журналі.

.1.5. При виконанні робіт на висоті керівник, відповідальний за виконання
робіт на висоті, зобов'язаний виписати наряд-допуск із зазначенням небезпечних
та шкідливих виробничих факторів та заходів захисту від них.

1.6.  Адміністрація  організації  повинна  безперебійно  забезпечувати
персонал спецодягом, спец взуттям та іншими запобіжними пристроями:

халат бавовняний; рукавички гумові.
1.7. Персонал зобов'язаний вміти надати першу долікарську допомогу при

електротравмах, опіках, переломах тощо.; діючи згідно з інструкцією з надання
першої допомоги постраждалим від електричного струму та за інших нещасних
випадків.

1.8. Працівники, що здійснюють протирання стін, скла та пилососні роботи,
можуть піддаватися дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

підвищене фізичне навантаження;
падіння з висоти;
падіння предметів із висоти;
підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може статися



через тіло людини; підвищена запилення повітря робочої зони.
1.9. Про кожен нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом або роботою,

потерпілий або очевидець повинен сповістити відповідного керівника. Керівник
повинен організувати першу долікарську допомогу потерпілому, його доставку
до  лікувального  закладу,  повідомити  власника  або  особу,  яка  виконує  його
функції, про те, що сталося, зберегти для розслідування обстановку на робочому
місці та стан обладнання такими, якими «вони були в момент події, якщо це не
загрожує життя та здоров'я оточуючих працівників і не призведе до аварії.

1.10. Працівники, які допустили порушення цієї інструкції з охорони праці,
відповідають відповідно до чинного законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Місця виконання робіт мають бути достатньо освітлені.
2.2.  Протирання  плафонів  та  іншої  електричної  арматури,  підвішеної  до

стелі, повинно виконуватися при знятій напрузі і тільки з розсувних драбин або
риштовання.

Сходи-драбини повинні мати на тятивах гумові черевики, а риштовання -
огорожі.  Виконувати  ці  роботи  з  приставних  сходів,  які  підтримують  інші
працівники, забороняється.

2.3. Протирання зовнішньої площини скління, миття та протирання скла у
глухих  переплетах  скляних  дахів,  ліхтарів  та  фрамуг  повинні  проводитися  з
обов'язковим застосуванням запобіжного  поясу  та  страхувальної  мотузки,  яка
повинна закріплюватись до міцних конструкцій будівлі.

2.4.  Відкладні  та небезпечні  роботи (поблизу електромереж, механічного
обладнання, на Висоті понад 5 м тощо) повинні виконуватись кваліфікованими
робітниками під безпосереднім наглядом виробника робіт.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
3.1.При  роботі  на  світлових  ліхтарях  повинні  дотримуватися  наступних

правил:
при роботі на ліхтарях з великим ухилом повинні застосовуватися драбини

шириною  не  менше  0,5  м  з  нашитими  зверху  планками  і  прибитими  знизу
довгими  (1-1,5  м)  поперечними  рейками,  що  розподіляють  навантаження  на
палітурки ліхтаря, у верхній частині драбини повинна мати гаки для захоплення
за коник ліхтаря;

протирання  ліхтарів  з  металевих  тяг  механізму  відкриття  плетень
категорично забороняється;

протирання  ліхтарів  з  даху  без  застосування  запобіжних  поясів  та
страхувальної мотузки забороняється;

забороняються розмови між особами, які працюють на висоті по протирці
скла.

3.2.  Робота  на  висоті  над  виробничим  обладнанням,  а  також  над
електропроводами  повинна  виконуватись  із  щільного  настилу  шириною  не
менше  60  см,  обладнаного  перилами  заввишки  1  м  та  бортовою  дошкою
заввишки 15 см.

3.3. Виробництво протирочних робіт у приміщеннях, де є електропроводи
або  діюче  електрообладнання,  може  відбуватися  тільки  після  відключення
електроустановок та електромереж або належного

укриття  їх  дерев'яними щитами та  коробами та  під  наглядом виробника
робіт (якому доручено керівництво цими роботами).

3.4.  Очищення  пилу  зі  стін,  карнизів  і  стель  необхідно  виконувати  з



риштовання,  підйом  електропилососів  на  висоту  повинен  проводитися  за
допомогою міцної мотузки. Підніматися по сходах або драбинах, тримаючи в
руках пилосос, працювати пилососом зі сходів забороняється.

3.5.  Підключення  пилососів  до  мережі  повинно  здійснюватись  за
допомогою штепсельної розетки. Приєднання шнурів до перехідних запобіжних
щитків як шляхом начерку, так і натиску до клем забороняється.

3.6.  Шнур,  що підводить струм до пилососа,  повинен бути поміщений у
гумову трубку.

4. Вимоги безпеки, але закінчення робіт
4.1. Упорядкувати робоче місце - від'єднати електроапаратуру від джерела

електроенергії.
4.2. Прибрати в шафу спецодяг, захисні та запобіжні засоби.
4.3. Прийняти душ.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.  У  разі  виникнення  пожежі  евакуювати  хворих,  викликати  пожежну

охорону,  до  її  прибуття  вжити  можливих  заходів  для  гасіння  пожежі  за
допомогою первинних засобів пожежогасіння.

5.2.  За  інших  аварійних  ситуацій,  що  перешкоджають  виконанню
технологічних операцій, слід припинити роботу та повідомити про це керівника
робіт.

6. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці

  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що
призвела  до  травмування  на  виробництві)  пов’язана  з  безпекою
життєдіяльності,  тощо  керівник  структурного  підрозділу  коледжу,
працівник,  зобов’язаний  негайно  проінформувати  про  випадок  свого
безпосередньо керівника, для подальшого темінового інформування про
надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу та керівника підрозділу з
охорони праці для відповідного реагування. 

6.1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з
особами,  що  допустили  порушення,  керівник  структурного  підрозділу
забезпечує повторне вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться
повторний  позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником. 
6.2.  За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та
наслідків,  особи  з  вини  яких  виникла  надзвичайна  ситуація  можуть  бути
притягнуті до дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної
відповідальності у встановленому діючим законодавством порядку.

6.3.  Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової
догани,  суворої  догани,   які  оголошуються  наказом  директора  коледжу  за
результатами розслідування.

6.4.  Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та
стягнення  його  через  бухгалтерію  коледжу.  Таке  право  надано  виключно
інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування.

6.5.  Матеріальна відповідальність полягає  у відшкодуванні  збитків особами,  з



вини  яких  трапилось  руйнування,  аварії,  знищення  матеріальних  цінностей,
машин, обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне
відшкодування  проводиться  за  висновками  розслідування  інспекторами
Держохоронпраці, правоохоронними органами у встановленому законодавством
порядку.

6.6.   Кримінальна  відповідальність  здійснюється  виключно  правоохоронними
органами відповідного до чинного законодавства України. 

_________________________________ ____________ ___________
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)     (підпис) (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу
_____________ _____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт*

_____________ ____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

* У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими 
особами підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу.


