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ІНСТРУКЦІЯ  

Безпека  життєдіяльності  на  час  зимових  канікул  та  при 

проведенні  новорічних  та  різдвяних  свят. 

  Необхідно  виконувати  правила  Вступного  (повторного)  інструктажу  з  
охорони  праці,  Правила  внутрішнього   розпорядку  студентів  КІСІТ ДВНЗ  «КНЕУ 
ім. В.Гетьмана» ,  а  саме :  

 3агальні правила електробезпеки 

 Вимоги пожежної безпеки 

 Безпеку дорожнього руху 

Обмежувати  час  перебування  при низькій  температурі  для  попередження 

випадків переохолодження  та  обморожень. 

Дотримуватись правил  поведінки  у громадських  місцях у  період  поширення  

епідемії  грипу. 

Дотримуватись  безпеки  перебування  на  поверхнях  річок  і  водоймищ. 

Дотримуватись  правил  гігієни  для  запобігання  шлунково-кишкових  захворювань. 

Техніка безпеки під час подорожі  
 

І. Керівникам груп туристичного потягу: 

  Своєчасно  інформувати  перевізників  про  здійснення   перевезення  

організованих  груп. 

 1 . 1 .  До відправки потягу керівники груп повинні попередити студентів про те, що 

переходити через залізничні колії, а також виходити до привокзальних туалетів можна 

тільки в супроводі керівника групи або викладача. Протягом усього маршруту не 

дозволяється переходити з вагона у вагон. 

1.2. Після посадки у вагон керівники груп повинні: 

> попередити провідника (після розміщення ) про існуючі пошкодження у вагоні;  

> отримати у провідника постільну білизну на всю групу, перевірити її наявність 

(комплектність) та попередити студентів про сплату штрафу у випадку її втрати; 

> взяти, якщо потрібно, у бригадира паски безпеки для маленьких дітей, які сплять 

на верхніх полицях; 

> пояснити студентам, що під час зупинок та на стоянках вагони освітлюються за 

допомогою акумуляторних батарей, тому у вагонах світильники працюють наполовину 

своєї потужності; 

> попередити, що у вагонах забороняється відкривати вікна, курити, запалювати 

сірники, свічки, бенгальські вогні тощо. Курити дозволяється тільки у неробочому 

тамбурі; 

> застерегти студентів від користування у вагонах нагрівальними 

електроприладами (прасками, кип'ятильниками, плойками, електробігудями тощо). 

Дозволяється користуватися тільки електробритвами; 



> пояснити, що заборонено користуватися туалетом у вагонах під час зупинок ; 

> попередити, що не рекомендується залишати у вагонах документи, цінні речі,             

радіо-  та фотоапаратуру і т.п. 

1.3.Керівники груп несуть відповідальність за життя та здоров 'я дітей. 

1.4.Керівники груп несуть відповідальність за стан використаної постільної 

білизни під час здачі її провіднику (забруднену провідники не приймають), її 

комплектність, за пошкодження у вагоні (зламані двері, крани, замки, вимикачі, 

віконні рами тощо).  

1.5.Під час зупинок керівники груп повинні попередити студентів про те, що 

самостійно ходити по місту заборонено. Студенти повинні знаходитися тільки з 

керівниками. 

1.6. У випадку неякісного обслуговування приймаючою стороною (в місті, де Вас 

обслуговують) негайно потрібно попередити адміністрацію потягу (директора чи 

інструктора). 

1.7. За розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних речовин адміністрація 

потягу має право зняти з маршруту, передати в міліцію найближчого міста, скласти акт і 

сповістити навчальний заклад. 

За виконання всіх вище перелічених вимог несуть  

відповідальність керівники груп (згідно списку). 

II. Студентам. 

2.1. Не брати з собою багато грошей, дорогі речі, спиртні напої, наркотичні 

речовини. 

2.2. Під час руху потягу категорично забороняється переходити з вагона у вагон, та 

виходити на зупинках. 

2.3. За розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних речовин адміністрація 

потягу має право зняти з маршруту, передати в міліцію найближчого міста, скласти акт і 

сповістити навчальний заклад. 

 

     ІІІ. Керівникам груп і студентам.  

Під час подорожі в туристичному потязі будьте уважні і обережні, суворо виконуйте 

наступні правила безпеки: 

        3.1.Під час посадки в потяг заходьте у вагон заздалегідь. 

3.2. Не сідайте під час відправлення потягу, під час руху, і не виходьте з вагона до 

повної зупинки потягу. 

3.3. Виходити з вагона можна тільки на платформу і тільки на сторону, вказану 

провідником. 

3.4.Щоб уникнути нещасних випадків не сідайте в вагон і не вискакуйте з нього під 

час руху потягу. 

3.5.Під час руху потягу не стійте в тамбурах, на переходах між вагонами, при 

раптових поштовхах Ви можете попасти під потяг. 

3.6.Під час знаходження на території станції переходьте залізничні колії тільки у 

відведених місцях, по пішохідних містках, настилах на переїздах, і тільки після того, як 

впевнитесь, що немає потягів, які наближаються. 

  Порушення цих правил може привести до нещасних випадків! 

 

Заступник директора з ВР                                                           О.Г. Карлюченко 


