Типова інструкція
щодо дій персоналу Будинку дитячої та юнацької творчості м.Борисполя
при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій
1. Загальні положення.
1.1. Типову інструкцію розроблено Українським НДІ цивільного захисту відповідно до
ст. 130 Кодексу цивільного захисту України.
1.2. Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, повинні знати та суворо
виконувати вимоги Типової інструкції щодо дій персоналу підприємства при загрозі або
виникненні надзвичайних ситуацій. За невиконання вимог Інструкції персонал підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
2. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
2.1. Оповіщення адміністрації, робітників та службовців підприємства щодо надзвичайних
ситуацій проводиться за заздалегідь розробленою схемою.
2.2. Адміністрація у неробочий час оповіщається телефоном. Залежно від обстановки
оповіщається й решта персоналу.
2.3. У робочий час персонал підприємств оповіщається про надзвичайну ситуацію при
допомозі звукового сигналу.
2.4. При отриманні інформації про надзвичайну подію вмикають сирени, виробничі гудки, що буде означати подання попереджувального сигналу «Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо- та телеприймачі для прийняття повідомлення.
2.5. Кожний працівник підприємства повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Порядок укриття персоналу в захисних спорудах цивільного захисту.
3.1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою або початком
забруднення повітря хімічно небезпечною чи радіоактивною речовиною всі працівники
підприємства підлягають укриттю в захисній споруді цивільного захисту (підвал приміщення міської ради, в.Київський шлях, 72)
3.2. Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно небезпечною речовиною використовуються загерметизовані приміщення ((підвал приміщення міської
ради, в.Київський шлях,72), забезпечується перебування у них без подачі повітря протягом _____ годин.
3.3. При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку працівники укриваються в
приміщенні (підвал приміщення міської ради, в.Київський шлях,72), яке забезпечує
захист осіб, що переховуються від ураження іонізуючим випромінюванням при радіоактивному зараженні.
4. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту

4.1. Засоби індивідуального захисту (вказується які) видаються після отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника підприємства (вказується місце видачі).
4.2. Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан, провести підбір та
мати постійно при собі або на робочому місті.
5. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації
5.1. При проведенні термінової евакуації персоналу та відвідувачів з небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий транспорт працівників підприємства, які повинні надавати його в розпорядження адміністрації.
6. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій.
8.1. Усі працівники закладу повинні вжити необхідних заходів щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.
8.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх наслідків повинні
враховувати необхідність попередження або зменшення можливих збитків закладу.
8.3. Відповідальність за організацію охорони майна підприємства під час захисту від
надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків покладається на завідуючого господарством Мирводу А.М.
7. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях.
7.1. При загрозі хімічного ураження оповіщаються всі працівники та відвідувачі, які
знаходяться на території підприємства.
7.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження адміністрації.
7.3. Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно вживаються заходи із забезпечення відвідувачів ватно-марлевими пов’язками.
7.4. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники, хімічно небезпечної речовини працівники повинні вийти (вказати куди) або з дозволу адміністрації залишити зону
забруднення. Виходити із зони необхідно тільки у засобах індивідуального захисту та рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру.
7.5. При виникненні пожежі на підприємстві всі працівники зобов’язані суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно з Планом евакуації.
7.6. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки та організацію дій персоналу при загрозі або виникненні пожежі покладається на Мирводу А.М.
7.7. При радіоактивному забрудненні території підприємства або при загрозі забруднення
всі працівники повинні уважно слідкувати за мовним повідомленням управління з питань
надзвичайних ситуацій, яке передається по радіо та телебаченню після попереджувально-

го сигналу «Увага всім», за інформацією інших засобів масової інформації про обстановку
в місті та суворо виконувати рекомендації із захисту від радіоактивного зараження.
7.8. Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль за дотриманням
режиму поводження й роботи працівників, який дозволяє максимально понизити наслідки
радіоактивного опромінення, покладається на Мирводу А.М., завідуючого господарством
БДЮТ.
7.9. При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих завідуючий господарством
по розпорядженню адміністрації повинен зупинити навчання, виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання, підготуватися до евакуації або вивезення до безпечного місця найбільш цінних матеріальних засобів.
7.10. Контроль за обстановкою на території підприємства при стихійних лихах і за вжитими заходами захисту персоналу покладається на Мирводу А.М., завідуючого господарством БДЮТ.
7.11. Якщо з’явилися постраждалі, їм надається перша медична допомога із залученням
санітарних дружин або постів підприємства, вживаються заходи з госпіталізації постраждалих до медичних закладів.
7.12. Мирвода А.М., завідуючий господарством БДЮТ постійно слідкує за інформацією,
яку надає управління з питань надзвичайних ситуацій, про обстановку в місті та доводить
її до адміністрації й персоналу закладу.
7.16. При надходженні анонімної інформації про загрозу на території закладу або поблизу
нього терористичного акту працівник, який прийняв її, повинен терміново доповісти
керівнику підприємства та до правоохоронних органів і діяти згідно з розпорядженнями та
рекомендаціями.
Директор БДЮТ:

Тименко Н.І.

Відповідальний за ОП:

Кубрак І.А.

Правила поведінки працівників БДЮТ під час повені:
1. Оскільки повінь – явище розтягнуте в часі, то потрібно, якщо є можливість, переїхати у
місця, які розташовані вище від можливого рівня затоплення (евакуація).
2. Якщо немає можливості евакуюватися, тоді потрібно перенести життєвонеобхідні речі
(одяг, їжу, питну воду, аптечки) на максимально високе місце в помешканні (горище, дах,
верхні поверхи і т.п.), щоб при необхідності затоплення нижніх поверхів, можна було дочекатися допомоги на вищих щабелях будинку не потерпаючи від холоду, голоду і спраги.
3. Варто підготувати плавальні засоби, які б допомогли при необхідності утримуватися на
воді.
4. Під час сильного прибуття води електроенергію в будинку бажано відключити, газ перекрити на центральному крані в будинку.
5. Під час повені необхідно не панікувати, надавати можливу допомогу усім, хто цього
потребує.
6. Варто запастися ліхтарем, свічками, ракетницями – на випадок подання сигналів у темний період доби.
7. Важливою умовою є зберігання спокою, не допускання паніки серед оточуючих.

Древні вчили: з вогнем не жартуй, з водою не товаришуй, вітру не вір, - товаришуй із землею. Однак при землетрусі більшість людей про це не відають: перелякані і розгублені,
вони вибігають з приміщень хаотично, неорганізовано. А це може ще більше ускладнити
ситуацію.

Що ж треба знати про землетрус? Серед ознак його наближання можна відзначити: неспокій птахів і домашніх тварин, спалахи у вигляді розсіяного світла зірниць, запах газу в
районах, де раніше цього не помічалося, іскріння близько розташованих електропроводів,
що не торкаються, голубувате свічення внутрішніх поверхонь будинків. На жаль, науковий прогноз землетрусів практично відсутній. Сейсмічна служба країни реєструє поштовхи. Передає дані про землетрус, що вже почався.
Як поводитись при землетрусі, що почався? Найголовніше – не піддаватися паніці і захистити себе в будинку від всіляких уламків, важких предметів, скла і т.д. Землетруси силою
понад 5 балів – небезпечні. Ознаки такого землетрусу – обсипається штукатурка, розгойдуються люстри, падає посуд. Від моменту, коли ви відчули перші поштовхи, до коливань, що небезпечні для будівель, у вас є 15-20 сек.
Якщо ви на першому поверсі – треба покинути будинок. На другому і вище – заховатися в
безпечне місце (отвори капітальних внутрішніх стін, кутки, утворені цими стінами, біля
внутрішньої капітальної стіни і т.д.), можна ховатися під ліжком, під столом. Небезпечні
місця біля вікон. В кутових кімнатах на останніх поверхах, біля засклених отворів
зовнішніх стін.
Встигніть відкрити двері з квартири, якщо є зайва секунда, - вимкніть газ і електроенергію, погасіть вогонь, не запалюйте сирників, не можна користуватися ліфтом.
Пам’ятайте, що при землетрусі, паніка і страх – найважливіший чинник небезпеки.
Зупиняйте тих, хто має намір стрибати з балконів і вікон з поверху, який вищий першого.
У школі діти повинні уміти ховатися під партами, під столом, накрити голову руками. Небезпечні також сходи і вихідні двері, через безладний рух натовпу там буває багато
нещасних випадків.
Як тільки поштовхи припиняються, не втрачаючи часу, виходьте на вулицю, не стійте під
дротами, трубами, карнизами. Якомога далі відходьте від будівель, стовпів, огорож,
найкраще знаходитися в сквері, на пустирі, на відкритому майданчику. Якщо землетрус
застав вас в дорозі, негайно зупиніть машину – краще на відкритому місці і не виходьте до
закінчення поштовхів. Пасажирам автобуса безпечніше знаходитися на своїх місцях, водій
автобуса повинен відкрити двері. У метро при землетрусі безпечніше, ніж вгорі, але може
погаснути світло.
Якщо потрапили в завал, а це стосується всіх випадків – при обвалах, зсувах, землетрусі –
пам’ятайте, що, передусім, не треба втрачати присутності духу, потрібно зберігати ясність
думки. Без їжі і води ви можете протриматись досить довго, прислухайтесь, подайте голос, труби і батареї – це теж можливість подати про себе інформацію, постарайтесь визначити, чи немає поруч інших людей, де ви знаходитеся і чи немає виходу. Запалювати вогонь не можна. Шукайте одяг і ковдри, боріться за своє життя. У бачку вашого унітазу –
питна вода, сподівайтесь на допомогу, якщо вже пройшло багато днів. Під час вірменського землетрусу в 1988 році протягом 7 днів з руїн було врятовано 15 тисяч чоловік.
Попередити про землетрус може сигнал цивільної оборони: гудки сирени “Увага всім!”,
треба включити репродуктор, приймач, місцевий канал телебачення і отримати відповідну
інструкцію. Відразу ж після землетрусу небезпечно запалювати вогонь. Треба негайно
оглянути завали – чи не потрібна можливо комусь допомога. Дійте при цьому обережно,
не займайте без потруби телефон, не перевіривши системи, не спускайте воду. Промислові
аварії, пожежі є звичайними супутниками подібних стихійних лих. Потурбуйтесь про
дітей: за ними потрібен особливий контроль.

