Примірна інструкція з охорони
праці для адміністратора
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки
діяльності адміністратора.
1.2. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання
адміністратором вимог з питань охорони праці відповідно до
Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю
України.
1.3. Інструкція діє на протязі 5 років з дня затвердження.
1.4. Усі роботи, які проводяться оператором,
виконуватися відповідно до цієї інструкції.

повинні

1.5. Робочим місцем є спеціальне обладнане місце.
1.6. За даною інструкцією адміністратор інструктується перед
початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а
потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці», в журналі після
проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка
інструктує, та адміністратора.
1.7. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовим
договором або на які не оформлюються розпорядження чи інші
документи, адміністратор повинен одержати цільовий інструктаж
на робочому місці.
1.8. Адміністратор повинен дотримуватись правил внутрішнього
розпорядку. Не можна знаходитись на робочому місці стороннім
особам, розпивати спиртні напої, палити, працювати у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Адміністратор має право відмовитись від дорученої роботи, якщо
створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я
людей, які його оточують.
1.9. При виконанні працівником своїх обов’язків можливі дії
таких шкідливих та небезпечних виробничих факторів:
рухомі частини периферійних пристроїв і засобів
оргтехніки;
підвищена або знижена температура повітря на робочому
місці;
підвищена вологість і рухливість повітря;
недостатня освітленість робочої зони;
рівень шуму;
нервово-психічні та емоційні перевантаження;
перенапруження зорових аналізаторів.
1.10. Адміністратор зобов’язаний:
– виконувати тільки ті трудові обов’язки, які відповідають
його кваліфікації, передбачені посадовою інструкцією та
вказівками керівника підприємства, які не суперечать вимогам
законодавства про працю та про охорону праці, а також вимогам
діючих в організації локальних документів;
– не допускати знаходження на робочому місці сторонніх
предметів, що заважають роботі;
– не допускати присутності без виробничої потреби на своєму
робочому місці сторонніх осіб;
– вміти надавати першу медичну допомогу;
–

вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

–

дотримуватися правил особистої гігієни;

–
вчасно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про
своє нездужання.

1.11. Графік роботи встановлюється згідно правил внутрішнього
трудового розпорядку.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Адміністратор перед початком роботи зобов’язаний:
2.1.1. Прибрати з робочого місця сторонні предмети та
предмети, які не потрібні для виконання поточної роботи
(коробки, сумки, папки, книги тощо).
2.1.2. Зовнішнім оглядом переконатися у відсутності механічних
ушкоджень шнурів живлення і корпусів засобів оргтехніки, а
також у відсутності механічних пошкоджень електропроводки і
інших кабелів, електророзеток, електровимикачів, світильників,
кондиціонерів та іншого обладнання.
2.1.3. Перевірити: справно і зручно розташовані меблі, зручно
розміщені обладнання робочого місця і необхідні для роботи
матеріали на робочому столі, чи вільні підходи до робочих
місць.
2.1.4. У разі виявлення пошкоджень та несправностей ПЕОМ,
периферійних пристроїв, засобів оргтехніки, меблів, приладів,
електропроводки
і
інших
кабелів,
електророзеток,
електровимикачів, світильників, кондиціонерів та іншого
обладнання не включати устаткування, не приступати до роботи,
повідомити про це керівництво.
2.1.5. Перевірити, чи достатньо освітлене робоче місце. При
недостатній освітленості необхідно організувати місцеве
освітлення.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Адміністратор під час роботи зобов’язаний:
3.1.1. Утримувати в порядку і чистоті робоче місце, не
допускати його захаращення.

3.1.2. Утримувати вільними проходи до робочих місць, не
захаращувати устаткування предметами, які зменшують
тепловіддачу засобів оргтехніки та іншого обладнання.
3.1.3. Стежити за справністю засобів оргтехніки та іншого
устаткування, дотримуватися правил їх експлуатації та
інструкції з охорони праці для відповідних видів робіт.
3.1.4. При тривалій відсутності на робочому місці відключати
від електромережі засоби оргтехніки та іншого устаткування, за
виключенням обладнання, визначеного для цілодобової роботи
(апарати факсимільного зв’язку, мережеві сервери тощо).
3.1.5. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.
3.1.6. Відключати засоби оргтехніки та інше обладнання від
електромережі, тільки тримаючись за вилку штепсельного
з’єднувача.
3.2. Під час роботи не допускається:
3.2.1. Торкатися до рухомих частин засобів оргтехніки та
іншого обладнання.
3.2.2. Працювати при знятих і пошкоджених кожухах засобів
оргтехніки та іншого обладнання.
3.2.3. Працювати при недостатній освітленості робочого місця.
3.2.4. Торкатися елементів засобів оргтехніки та іншого
обладнання вологими руками.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. По закінченні роботи працівник зобов’язаний:
– Відключити від електромережі засоби оргтехніки та інше
устаткування, за виключенням обладнання, яке визначено для
цілодобової роботи (апарати факсимільного зв’язку, мережеві
сервери тощо).

– Привести в порядок робоче місце, звертаючи особливу увагу на
його протипожежний стан.
– Вимкнути світильники.
4.2. У випадку виявлення будь-яких недоліків під час роботи,
повідомити про це керівництво підприємства.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні в робочій зоні небезпечних умов праці
(поява запаху гару й диму, підвищене тепловиділення від
устаткування, підвищений рівень шуму при його роботі,
несправність заземлення, загоряння матеріалів і устаткування,
припинення подачі електроенергії, поява запаху газу тощо)
негайно припинити роботу, вимкнути обладнання, при
необхідності викликати представників аварійної та (або)
технічної служб.
5.2. При пожежі, задимлення або загазованості приміщення
(появі запаху газу) необхідно негайно організувати евакуацію
людей з приміщення у відповідності до затвердженого плану
евакуації.
5.3. При виявленні загазованості приміщення (запаху газу) слід
негайно припинити роботу, вимкнути електроприлади та
електроінструменти, відкрити вікно або кватирку, покинути
приміщення, викликати аварійну службу газового господарства.
5.4. У разі загоряння або пожежі негайно викликати пожежну
частину, приступити до ліквідації вогнища пожежі наявними
засобами пожежогасіння. При загорянні електромереж та
електрообладнання необхідно їх знеструмити.
5.5. При нещасному випадку (травми) надати першу медичну
допомогу. При необхідності викликати швидку медичну допомогу
по телефону «103». Про подію нещасний випадок (травму)
доповісти керівнику підприємства.

5.6. Надання першої медичної допомоги.
Перша допомога при ураженні електричним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити
потерпілого від дії електричного струму, відключивши
електроустановку від джерела живлення, а при неможливості
відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг
або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити
йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця,
звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке
погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно
негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати
“швидку медичну допомогу”.
Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити
індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний
матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав’язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для
перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту
полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться
безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель
настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а
після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо
застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених
ранах.
Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку
укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або
іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також
підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і
прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після
удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до
голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи
холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні
перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не
підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям
униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою
уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю,
чханні, рухах, необхідно туго забинтувати
чи стягнути їх
рушником під час видиху.
Перша допомога при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі
не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати
опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють
спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином
таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини)
накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.
Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
– підняти поранену кінцівку вверх;
– кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із
пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не
торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо
кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу,
поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи

кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
– при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять
поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а
також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі
необхідно терміново викликати лікаря.
6. Відповідальність за порушення положень з охорони праці
6.1. За порушення (невиконання) вимог нормативних актів про
охорону праці та протипожежної безпеки адміністратор
притягується до дисциплінарної, а у відповідних випадках –
матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку,
встановленому чинним законодавством України.

