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Інструкція № 19 

про заходи пожежної безпеки на пральні  

  

1. Галузь застосування. 
Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення пральні і встановлює 

вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для 

вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у них. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки. 
2.1. Усі працівники пральні під час прийняття на роботу і в процесі праці 

мають проходити інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

2.2. Для забезпечення пожежної безпеки на пральні необхідно: 

- дотримуватися основних вимог пожежної безпеки встановленого 

протипожежного режиму; 

2.2.1. Встановлений  протипожежний режим передбачає:  

-  заборону паління, застосування відкритого вогню;  

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, у тому числі 

зварювальних;  

- порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;  

- організацію експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів 

протипожежного захисту та первинних засобів пожежогасіння тощо);  

- проведення планово-профілактичних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 

інженерного обладнання;  

- дії працівників у разі виявлення пожежі.  

- при визначенні порядку відключення напруги в електрообладнанні, 

силових та контрольних кабелях на випадок пожежі треба враховувати, що 

електроживлення систем пожежної автоматики, протипожежного 

водопостачання та евакуаційного (аварійного) освітлення відключатися не 

повинно; 

2.2.2. Експлуатувати електромережі, електроприлади та інше 

електрообладнання тільки в технічно справному стані, враховуючи 

рекомендації підприємств-виробників; 

2.2.3. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, 

інших електроприладів, негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити 

необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан; 

2.2.4. Меблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити 

для виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 
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1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні; 

2.2.5. Евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не 

захаращувати,  

2.2.6. Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, 

іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться;. 

2.2.7. Електрошафи, щити, розміщені на пральні, повинні бути замкнені;  

2.2.8. Електрощити необхідно оснащувати схемою підключення 

споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального 

струму апарату захисту (плавкої вставки);  

2.2.9. На пральні після закінчення роботи усі приміщення замикаються 

ключі здаються на зберігання черговому. З усіх електроустановок та 

електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена 

напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних 

установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють 

цілодобово);  

2.2.10. Все електрообладнання підлягає зануленню або заземленню 

відповідно до вимог розділів ПУЕ.  

2.2.11. Несправності в електромережах та електрообладнанні, які можуть 

викликати іскріння, коротке замикання, понад нормоване нагрівання горючої 

ізоляції кабелів і проводів, повинні негайно ліквідовуватися фахівцем. 

Пошкоджену електромережу  потрібно відключити до приведення її в 

пожежобезпечний стан;  

2.2.12. Заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок 

мають проводитися в терміни відповідно до вимог Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів;  

2.2.13. Директор ОЦППП «Академія поліції» зобов’язаний забезпечити 

обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок на пральні, у тому 

числі електроустановок слабкого струму. 

 

3. На пральні забороняється: 

3.1. Влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та 

кабелі безпосередньо по горючій основі; 

3.2. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжни-

ках,  експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими 

розсіювачами (відбивачами); 

3.3. Встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в 

мережі аварійного (евакуаційного) освітлення; 

3.4. Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж. Винятком 

можуть бути тимчасові  установки та електропроводки, які живлять місця 

проведення будівельних, тимчасових монтажних, аварійних. та ремонтних 

робіт; 

3.5. Застосування електричних опалювальних приладів;  

3.6. Користуватись несправними прасками або встановлювати їх без 

негорючих підставок на столі, стільцях і т.п.; 
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3.7. Користуватись електродротами та шнурами для прасок з 

пошкодженою ізоляцією; 

3.8. Застосовувати для захисту електромереж замість автоматичних та 

каліброваних плавких вставок, запобіжників кустарного виробництва; 

3.9. Залишати праски увімкненими навіть на короткотривалу відсутність 

машиніста з прання у прасувальній кімнаті; 

3.10. Машиніст із прання  перед завершенням роботи має особисто 

оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем 

виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до 

пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері. 

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;  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово);  

- перевірити справність систем протипожежного захисту.  

 

4. Обов'язки машиніста з прання  білизни під час прасування: 

4.1. Користуватись електропрасками дозволяється лише в прасувальній, 

спеціально обладнаній кімнаті; 

4.2. На столі для прасок повинні бути негорючі підставки, що 

виключають нагрівання дерева. Праски у неробочому положенні ставляться 

виключно на підставки; 

4.3. Стіл для прасування повинен бути надійно закріплений; 

4.4. Після роботи електроживлення відключити загальним рубильником, 

прасувальне приміщення закрити на замок. 

 

5. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- сповістити про виникнення пожежі голосом «ПОЖЕЖА» усіх присутніх 

в приміщеннях на пральні; 

-  зупинити усі роботи в приміщеннях пральні;  

- організувати (залучитися до) евакуацію (ї) усіх присутніх з будівлі 

пральні; 

- сповістити особисто, або через осіб, які евакуювалась про пожежу 

чергового по ОЦППП «Академія поліції», який у свою чергу повідомляє про 

пожежу оперативно-рятувальні служби телефонним викликом «112» чи «101»; 
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- здійснити заходи з запобіганню поширення пожежі вимкнувши 

струмоприймачі та кондиціонування повітря, максимально зменшивши 

приплив повітря в приміщення де виникла пожежа і здійснюється її гасіння; 

- оцінивши обстановку організувати та здійснити гасіння пожежі 

наявними первинними засобами пожежогасіння з максимальною 

інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини у площину пожежі, залучаючи 

для цього усі наявні спроможні сили і засоби.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

 

________________________________ 

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

 


