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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для друкаря флексографічного 

друку (далі — друкаря, ксерокпіста). 

До складу робіт друкаря відносяться і роботи з підвищеною небезпекою 

відповідно до п.п. № № 11 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. 

Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123. 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не 

виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень 

притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

1.1. Друкар виконує роботу на постійному робочому місці. 

1.2. Друкар повинен виконувати такі види робіт: 

- друкування на принтерах різних конструкцій; 

- ставлення паперу і картриджів; 

- заповнення фарбою картриджів; 

- усунення неполадок в роботі; 

- регулювання механізмів машини; 



- чищення і змащування машини; 

- друкування всіх видів друкарської продукції на різноманітних заготівлях 

вручну. 

1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які: 

- досягли 18-років; 

- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони 

здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань; 

- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при 

виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні 

аварій. 

1.4. Друкар ксерокопість зобов'язаний: 

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, в тому числі: 

- вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічної і 

обідньої перерв; 

- не виконувати роботи, непередбачені змінним завданням; 

- не находитися на роботі у поза робочий час без відповідного дозволу і 

керівника. 

1.5. В процесі роботи на друкаря можливий вплив небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників: 

ФІЗИЧНИХ: 

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може 

відбутися крізь тіло людини; 

- рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель та матеріалів, що 

пересуваються; 

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони; 

- підвищена або знижена рухомість повітря; 



- недостатня освітленість робочої зони; 

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні паперу; 

- підвищений рівень шуму.  

ХІМІЧНИХ: 

- токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.  

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ: 

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність 

праці). 

1.6.  На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 

пов'язаних із забрудненням або які здійснюються в несприятливих 

температурних умовах, друкарю можуть видаватися безкоштовно за рішенням 

керівника та встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та 

інші засоби індивідуального захисту: 

- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83; 

- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89; 

еними нормами також безкоштовно видається мило. 

1.7. При виконанні своїх обов'язків друкар ксерокпіст зобов'язаний 

дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни: 

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту; 

- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце в чистоті й порядку; 

- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях; 

- після роботи вимити забруднені частини тіла. 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Перед початком роботи друкар зобов'язаний перевірити та одягти засоби 

індивідуального захисту. 

2.2. Перевірити санітарний стан робочого місця. 

2.3. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку 

роботи. 



2.4. Перевірити справність механізму і робочих частин обладнання роботою на 

холостому ходу. 

2.5. Перевірити: 

- відповідність обладнання, встановленого на виробництві призначеного для 

друку; 

- наявність паперу для друку; 

- якість друку на папері та рівномірність нанесення друку; 

-  наявність фарби для друку; 

- наявність та повноту картриджів для друку. 

2.6. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту 

повідомити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених 

несправностей. 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Друкар повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на 

обладнанні відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання, що 

використовується. 

3.2. Під час роботи друкар не повинен залишати без нагляду працююче 

обладнання. 

3.3. Друкар зобов'язаний вчасно очищати робоче місце від бруду і сміття та 

відходів паперу. 

3.4. Чищення обладнання виконувати тільки після повної його зупинки. 

3.5. У приміщенні, де стоїть обладнання, не захаращувати проходи. 

3.6. Паління у приміщенні категорично заборонено. 

3.7. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в 

обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути 

обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки 

роботу не відновлювати. 

3.8. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок: 

3.8.1.  Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або 

сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт 

чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги. 



3.8.2. Зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку на 

робочому місці та стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, 

якщо це не погрожує життю та здоров'ю навколишніх робітників й не призведе 

до аварій. 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Вимкнути обладнання. 

4.2.  Очистити обладнання від сміття і бруду та виробничих відходів за 

допомогою промислового пилососу, щіток і йоржів. 

4.2.  паперові відходи скласти у встановленому місці. 

4.3. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного 

захисту повідомити керівника робіт чи іншу посадову особу. 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

До аварійних ситуацій відносяться: 

- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313; 

- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, 

обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання. 

5.1. При виникненні пожежі негайно вимкнути силове електроживлення, 

припинити технологічний процес, вимкнути вентиляцію, вивести людей з 

приміщення і розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами 

пожежогасіння, викликати пожежну команду за тел.101. 

5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку 

травмування (отруєння): 

5.2.1. Друкар повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги 

потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря. 

5.2.2. Послідовність надання першої допомоги: 

- усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та 

життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з 

зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо); 

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя 

постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування; 



- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку 

терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне 

дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце 

перелому, накласти пов'язку тощо); 

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного 

робітника; 

- викликати швидку медичну допомогу за тел. 103 або лікаря, або прийняти 

заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу; 

Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна 

замінювати допомогу з боку медичного персоналу і повинна надаватись лише до 

прибуття лікаря. 

5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних 

ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної 

допомоги, що вивчається друкарем при проходженні первинного та послідуючих 

інструктажів з питань охорони праці. 

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. 


