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ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 19
для офісного працівника


	Загальні вимоги безпеки


1. Ця інструкція з охорони праці для офісного працівника (далі – Інструкція) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» (далі – Товариство або роботодавець) визначає обов'язки, права та відповідальність працівників Товариства у сфері охорони праці.
Для цілей цієї Інструкції до офісних працівників відносяться всі працівники Товариства.
2. Розробка Інструкції здійснювалася з урахуванням Закону України «Про охорону праці». Вимоги, зазначені в цій Інструкції, відповідають законодавчим актам та нормативним документам, що регламентують охорону праці, та обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
3. Перевірка знань цієї Інструкції для працівників Товариства проводиться один раз на шість місяців.
4. Дана Інструкція підлягає перегляду не рідше, ніж 1 раз на п'ять років.

II. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Обов'язки щодо забезпечення безпечних умов та охорони праці покладаються на роботодавця.
2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити для офісних працівників:
безпеку при виконанні покладених на них робочих функцій; 
режим праці та відпочинку відповідно до трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права; 
навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт та надання першої допомоги потерпілим; проведення інструктажів з охорони праці та перевірку знання вимог охорони праці;
недопущення до роботи осіб, які не пройшли у встановленому порядку навчання та інструктаж з охорони праці й перевірку знань вимог охорони праці;
організацію контролю стану умов праці на робочих місцях;
вживання заходів щодо запобігання аварійних ситуацій, збереження життя та здоров'я при виникненні таких ситуацій, у тому числі з надання потерпілим першої допомоги;
розслідування та облік у встановленому федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами України порядку нещасних випадків на виробництві;
доставку захворілих на робочому місці до медичної організації в разі необхідності надання їм невідкладної медичної допомоги;
розгляд за фактами порушення працівниками правил охорони праці та пожежної безпеки;
розробку і затвердження правил та інструкцій з охорони праці.
 
III. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ОФІСНОГО ПРАЦІВНИКА

1. ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК допускається до роботи:
після проходження вступного інструктажу та первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці та пожежної безпеки;
навчання елементарним правилам електробезпеки, перевірки знань із присвоєнням кваліфікаційної I групи з електробезпеки;
навчання безпечним методам праці;
ознайомлення під підпис із локальними нормативними актами, що регламентують у Товаристві охорону та безпеку праці;
перевірки знань правил електробезпеки та охорони праці.
Офісний працівник, який не пройшов своєчасно повторний інструктаж з охорони праці (не рідше одного разу на шість місяців), не повинен приступати до роботи.
2. ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також режимів праці та відпочинку;
дотримуватися заходів електротехнічної безпеки, користуватися справними вимикачами, розетками, вилками, патронами та іншою електроарматурою;
не залишати без догляду ввімкнене обладнання та електроприлади, вимикати електричне освітлення (крім аварійного) після закінчення роботи;
курити тільки в спеціально відведених та обладнаних місцях;
при використанні в роботі горючих і легкозаймистих речовин прибирати їх у безпечне в пожежному відношенні місце, не залишати використаний обтиральний матеріал у приміщенні після закінчення роботи;
дотримуватися діючих Правил пожежної безпеки;
знати правила надання першої допомоги та надавати її потерпілим при нещасних випадках;
знати місце зберігання медичної аптечки;
знати шляхи евакуації персоналу та дії в разі виникнення аварійних ситуацій;
знати місця знаходження засобів пожежогасіння й уміти їх застосовувати;
негайно повідомляти свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, що загрожує життю та здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я;
дотримувати правил особистої гігієни: приходити на роботу в чистому одязі та взутті; постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся; мити руки з милом після відвідування туалету, контакту із забрудненими предметами, після закінчення роботи.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Перед початком роботи ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
перевірити справність електроосвітлення в кабінеті;
провітрити приміщення кабінету;
відрегулювати освітлення на робочому місці, переконатися у відсутності відблисків на екрані комп'ютера;
зовнішнім оглядом перевірити правильність підключення обладнання до електромережі, справність проводів живлення та відсутність оголених ділянок проводів;
перед початком роботи на персональному комп'ютері (ПК) та з іншим електричним обладнанням здійснити зовнішній огляд і перевірити правильність підключення до електромережі, справність підвідного електропроводу, електровилки, електророзетки, наявність захисного заземлення, переконатися в справності сполучних кабелів і шнурів, блоку безперебійного живлення, системного блоку, монітора, клавіатури, зовнішніх пристроїв ПК;
увімкнення електрообладнання здійнювати вставлянням справної вилки в справну розетку для побутових приладів;
не допускати наявності в зоні роботи зайвих предметів;
про всі недоліки та несправності, виявлені при огляді на робочому місці, повідомити системного адміністратора.
2. ОФІСНОМУ ПРАЦІВНИКУ забороняється приступати до роботи у випадку:
наявності інформації про невідповідність параметрів даного обладнання вимогам санітарних норм;
виявлення несправності обладнання;
відсутності захисного заземлення електричних пристроїв і ПК;
відсутності вуглекислотного або порошкового вогнегасника й аптечки першої допомоги.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК під час роботи зобов'язаний:
виконувати тільки ту роботу, за якою пройшов навчання, інструктаж з охорони праці та до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт;
протягом усього робочого дня тримати в порядку та чистоті робоче місце;
виконувати санітарні норми й дотримуватися режимів праці та відпочинку;
дотримуватися правил особистої гігієни та безпеки праці;
дотримуватися встановлених режимом робочого часу регламентованих перерв у роботі та виконувати рекомендовані вправи для очей, шиї, рук, тулуба, ніг;
під час роботи з електрообладнанням підтримувати порядок на робочому місці;
дотримуватися правил експлуатації електрообладнання та ПК відповідно до інструкцій з охорони праці;
здійснювати відключення електрообладнання при перерві в роботі та при закінченні робочого процесу;
негайно припинити роботу і несправне електрообладнання здати на перевірку або в ремонт, якщо під час роботи виявиться несправність електрообладнання або працюючий із ним відчує хоча б слабку дію струму;
дотримуватися правил переміщення в приміщеннях і на території Товариства, користуватися тільки встановленими проходами, не захаращувати встановлені проходи;
зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті;
кожні дві години робити перерву на 15 хвилин для зниження втомлюваності загальнофізичного характеру.
2. ОФІСНОМУ ПРАЦІВНИКУ під час роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
працювати на ПК більше 50 % робочого часу протягом робочого дня;
безупинно працювати із ПК більше двох годин без регламентованої перерви на 15 хвилин для зниження втомлюваності загальнофізичного характеру;
здійснювати самостійне розкриття та ремонт обладнання; 
доторкатися до рухомих частин, засобів оргтехніки та іншого обладнання;
користуватися несправним обладнанням, пошкодженими розетками, вилками, шнурами, працювати без заземлення обладнання;
тримати закритими вентиляційні отвори, якими обладнані прилади та ПК;
захаращувати обладнання сторонніми предметами, які знижують тепловіддачу;
висмикувати вилку за шнур;
стояти на вологій підлозі при ввімкненні та вимиканні обладнання або братися за вилку вологими руками;
при роботі на електричному обладнанні або ПК одночасно доторкатися до обладнання та до частин приміщення або обладнання, що мають з'єднання із землею (радіатори батарей, металоконструкції), торкатися одночасно екрана та монітора;
доторкатися до задньої панелі системного блоку при увімкненому живленні;
перемикати роз'єми електрокабелів периферійних пристроїв;
допускати порапляння вологи на поверхню системного блоку ПК;
залишати працюючу апаратуру без нагляду;
передавати електрообладнання особам, які не мають права працювати з ним;
знімати засоби захисту;
тримати палець на вимикачі при перенесенні електрообладнання;
натягувати, перекручувати та перегинати підвідний кабель;
ставити на кабель (шнур) сторонні предмети;
допускати контакт кабелю (шнура) з гарячими або теплими предметами;
допускати захаращеність робочого місця папером з метою недопущення накопичення органічного пилу;
включати сильно охолоджене (принесене з вулиці в зимовий час) обладнання.
Під час знаходження на робочому місці офісний працівник не повинен учиняти дій, які можуть викликати настання нещасного випадку:
не гойдатися на стільці;
не торкатися оголених проводів;
не працювати на обладнанні мокрими руками;
не розмахувати гострими та ріжучими предметами.

VI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
в аварійній обстановці повідомити про небезпеку працівників Товариства й діяти відповідно до плану евакуації;
у випадку виникнення загоряння або пожежі негайно повідомити про це до пожежної частини, окриком попередити оточуючих людей і вжити заходів для гасіння пожежі;
гасіння вогнища пожежі здійснювати тільки за допомогою порошкових або вуглекислотних вогнегасників;
при травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу, надати собі або іншим постраждалим першу долікарську медичну допомогу та повідомити про те, що трапилося, безпосередньому керівнику, далі діяти за його вказівкою;
у ситуаціях, що загрожують життю та здоров'ю, залишити небезпечну ділянку;
у всіх випадках виявлення обриву проводів живлення, несправності заземлення, появи запаху гари та будь-яких інших випадках збою в роботі технічного обладнання негайно вимкнути живлення та повідомити про аварійну ситуацію до інформаційно-технічного відділу;
при виявленні людини, яка потрапила під напругу, негайно звільнити її від дії струму шляхом вимкнення електроживлення і до прибуття лікаря надати потерпілому першу медичну допомогу.
VII. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення робіт ОФІСНИЙ ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
завершити роботу та відключити ПК;
вимкнути електричне обладнання від електромережі, вийнявши вилку підвідного електропривода, апарата з розетки, тримаючись за ізольовану частину вилки;
упорядкувати своє робоче місце;
про всі недоліки в роботі обладнання повідомити до інформаційно-технічного відділу; 
перевірити протипожежний стан кабінету;
закрити вікна, вимкнути світло, відключити кондиціонер, зачинити двері.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ

1. Роботодавець за порушення вимог щодо забезпечення безпечних умов та охорони праці може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого законодавства.
2. За порушення або невиконання вимог Інструкції та інших нормативних актів про охорону праці офісний працівник піддається дисциплінарному стягненню та позачерговій перевірці знань, а у відповідних випадках – матеріальній та кримінальній відповідальності в порядку, установленому законодавством, локальними нормативними актами.




 




УЗГОДЖЕНО:


Інженер з охорони праці                                                                   





Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.93 р. № 132.


