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Інструкція № 11 

про заходи пожежної безпеки у медико-санітарній частині 

  

1. Галузь застосування. 
Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення медико-санітарної 

частини і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та 

є обов’язковою для вивчення і виконання усім медичним персоналом і 

особами, які перебувають у них. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки. 

Усі працівники медико-санітарної частини під час прийняття на роботу і в 

процесі роботи зобов’язані проходити періодично інструктажі та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки. 

2.1. Евакуаційний вихід в медичному кабінеті слід постійно 

утримувати справним. 

2.2. Розміщення меблів і обладнання в медичному кабінеті  не повинно 

перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. 

2.3. В медичному кабінеті не допускається залишати без нагляду 

ввімкнені у мережу електроприлади. 

2.4. В медичних кабінетах не дозволяється: 

2.4.1. Зберігати легкозаймисті і горючі рідини; 

2.4.2. Застосовувати відкритий вогонь ( свічки, бенгальські вогні тощо), 

влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які 

можуть спричинити загоряння; 

2.4.3. Установлювати на вікнах глухі грати, незнімні жалюзі. 

2.5. Після закінчення роботи  в медичному кабінеті сестри медичні 

повинні зачинити вікна та вимкнути електроживлення обладнання і приладів, 

які використовувалися.  

2.6. Завідувач медико-санітарної частини повинна оглянути кабінети, 

переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, 

перевірити відключення електроприладів та освітлення і зачинити 

приміщення. 

2.7. Примірник ключів від вхідних дверей постійно повинен 

знаходяться у запечатаному вигляді в чергового по університету. 

Відповідальна особа за пожежну безпеку 

_______________________________________  
                                               (посада, ім’я, прізвище)  
після закінчення роботи зобов’язана: 

- ретельно оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що 

можуть призвести до виникнення пожежі;  
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- вимкнути освітлення, знеструмити прилади (за винятком електрообладнання, 

яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);  

- перевірити активність встановлених систем протипожежного захисту. 

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі.  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- зупинити роботу, сповістивши про виникнення пожежі голосом 

«УВАГА ПОЖЕЖА, терміново звільнити усі приміщення медико-санітарної 

частини!!!»;  

- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «112» чи «101», при цьому вказати адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. 

Продублювати повідомлення черговому по університету за тел.  (048) 

799-50-70, або через осіб що евакуювалась; 

- організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію людей 

використовуючи для цього всі наявні сили і засоби. У разі ускладнення 

видимості від продуктів горіння у коридорах, сходовій клітці для 

евакуйованих голосом вказувати напрямок руху до евакуаційного виходу 

«ВИХІД ТУТ!!!».  

- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширенню пожежі, а саме: 

знеструмити ввідну електромережу медико-санітарної частини, зачинити 

віконні та дверні отвори, максимально зменшивши приплив повітря у 

приміщення охоплені пожежею; 

- за спроможністю до прибуття оперативно-рятувальних служб здійснити 

гасіння пожежі з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини 

на площу пожежі, залучаючи та використовуючи для цього усі спроможні 

сили і первинні засоби пожежогасіння.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

- одночасно при гасінні пожежі допоміжними силами безпечно провести 

евакуацію (рятування) медичного обладнання, матеріальних цінностей яким 

загрожує знищення (пошкодження) пожежею; 

- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам за потребою 

надати всебічну допомогу при гасінні пожежі; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі.  

 

 

__________________________________________________________ 
     (посада керівника структурного підрозділу)                            (підпис)          (ім’я, прізвище)  
 

 


