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ІНСТРУКЦІЯ
ПРО {АХОЛІЇ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРИМІЩЕННІ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 

ВОІ «ІРПІІІСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УПІВЕРСІГІ ЕТУ БІОРЕСУРСІВ 1 ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

1. Загальні вимоги охорони прані

1.1. Положення даної інструкції з охорони праці в медичному пункті 
поширюється на працюючих співробітників в медичному пункті (лікар, 
медсестра).
1.2. До роботи в медичному пункті допускаються особи, які:
• мають вищу або середню медичну освіту;
. хто пройшов вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці; 
. отримали необхідне навчання з охорони праці та пройшли інструктаж з 

експлуатації обладнання, а також різних пристосувань і інструментів, що 
використовуються при оснащенні медичного пункту.

1.3. Під час роботи в медичному пункті необхідно використовувати наступний 
санітарний одяг та індивідуальні засоби захисту: халат білий, головний убір 
(косинка або ковпак), ватно-марлева пов'язка, рукавички іумові індивідуальні.
1.4. Про всі неполадки в роботі електропроводки і сантехніки співробітник 
медичного п\нкту зобов'язаний негайно повідомити інженеру з охорони праці 
та своєму безпосередньому керівнику, а в разі їх відсутності на робочому 
місці- черговому адміністратору установи, а також зробити необхідні записи в 
журналі.
1.5. Працівник медичного пункт) зобов'язаний виконувати вимоги з пожежної 
безпеки. Для забезпечення пожежної безпеки в легкодоступному місці повинен 
бути присутні вогнегасники в робочому стані.
1.6. Розчини лікарських препаратів, призначених для виконання лікувальних 
процедур, необхідно зберігати в спеціально відведеному місці в скляних 
ємностях з земного скла і не більше 10 днів. Препарати, які не призначені для 
зберігання при кімнатній температурі, необхідно зберігати в холодильнику; 
медичні препарати списку А. В. які є сильнодіючими - зберігати в спеціальних 
шафах, які повинні закриватися на ключ (на шафі має бути присутнім 
відповідний напис «А», «В»),
1.7. Всі нагрівальні прилади системи центрального опалення, труби 
опалювальної, водопровідної га каналізаційної систем, які знаходяться в 
приміщеннях, повинні бути прикриті дерев'яними кожухами, покриті олійною 
фарбою і мати висоту, недоступну для дотику здобувачів освіти і 
співробітників коледжу під час проведення процедур.
1.8. За будь-яке порушення даної інструкції з охорони праці в медичному 
пункті співробітник медичного пункту несе особисту відповідальність 
відповідно до чинного законодавства України.

2. Під час роботи в медичному пункті забороняється:
• допускати накопичення великої кількості паперів на робочому місці;
• проводити самостійне розкриття і ремонт обладнання, апаратури, приладів, 

інструментів і пристосувань;
• порушувати правила по використанню інструментів і пристосувань;
• порушувати правила по експлуатації обладнання, апаратури і приладів;
• порушувати правила зберігання медичних препараяїв;
• залишати без нагляду медичні препарати в доступних місцях;
• залишати без нагляду працююче обладнання, апаратуру, прилади та пристрої.

3. Вимоги безпеки після закінчення роботи
• відключити електроживлення використовуваного обладнання, апаратури і 

приладів в послідовності, яка встановлена інструкціями по їх експлуатації з 
урахуванням характеру виконуваних робіт;

• прибрати в спеціально обладнані для зберігання місця всі лікарські 
препарати, інструменти і пристосування, які використовувалися протягом 
дня;

• прибрати зі столу робочі матеріали і привести в належний порядок своє 
робоче місце;

• вимкнути освітлення, перекрити водопостачання і закрити всі вікна.
При виявленні несправності меблів, обладнання, апаратури, приладів, 

інструментів і пристосувань, порушення цілісності шибок доповісти про це 
заступнику директора з АГЧ, а при його відсутності на робочому місці - 
черговому адміністратору, а також зробити запис у журнал заявок.

4. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях
4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, наприклад, замикання 
електропроводки, прориву водопровідних труб, виникнення задимлення, появи 
сторонніх запахів та іншого, здатних привести до травмування і (або) отруєння 
співробітників і (або) здобувачів освіти, присутніх в медичному пункті, 
медичний працівник зобов'язаний, по можливості, відключити несправне 
обладнання, апаратуру і прилади від мережі, негайно вивести з приміщення 
здобувачів освіти, керуючись схемою евакуації та дотримуючись при цьому 
порядку та спокою; якомога швидше повідомити про те, що трапилося 
інженеру з охорони праці, а в разі їх відсутності на робочому місці - черговому 
адміністратору.
4.2. При виявленні обривів проводів електроживлення або порушення 
цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень 
електрообладнання, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі обладнання і 
тестових сигналів, які повідомляють про його несправність, негайно зупинити 
роботу і вимкнути живлення.
4.4. При ураженні електричним струмом вжити екстрених заходів по 
звільненню від дії електричного струму шляхом відключення електроживлення, 
і. при необхідності, надати потерпілим першу допомогу.



4.5. У разі виникнення загоряння апаратури та обладнання негайно вимкнути 
живлення, повідомити про це на пульт пожежної охорони і безпосереднього 
керівника, після чого приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами.
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Інженер з охорони праці


